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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 
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Anna Hägglund 
Carl-Erik Nyström 
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Göran Vestlund, frånvarande Gunilla Barkar 
Agneta Ängsås 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

116T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning 

§ 116 Anmälningsärenden.......................................................................7 

§ 117 Delårsrapport 2010-08-31 med årsprognos för Falu 
kommun.........................................................................................9 

§ 118 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) Inför maxtak inom 
barnomsorgen ..............................................................................10 

§ 119 Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) och Maria Gehlin 
(FAP): Badvakter och badplatsskötare till kommunens 
utomhusbad..................................................................................12 

§ 120 Svar på motion från Gunilla Barkar (C): Återinföra 
skolköksundervisning på schemat ...............................................14 

§ 121 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Använd 
djur i äldrevården och i den kommunala psykiatrin ....................15 

§ 122 Svar på motion från Göte Persson (C); Regelförenkling 
för företag och medborgare i Falu Kommun – bort med 
regelkrångel och onödig byråkrati...............................................17 

§ 123 Svar på medborgarförslag från Christer Skytt: Asfaltera 
järnvägsspåret mellan Falun och Grycksbo till gång- och 
cykelväg.......................................................................................19 

§ 124 Svar på medborgarförslag från Sofi Engelcrona: 
angående behov av fritidsgård i Bjursås......................................21 

§ 125 Svar på medborgarförslag från E Börje Bergsman och 
Lennart Franzen: Biografier över Världsarvets betydande 
personligheter ..............................................................................23 

§ 126 Svar på medborgarförslag från Ulf Elgemyr: Utveckla 
annonser inför kommunfullmäktiges sammanträden ..................25 

§ 127  Svar på medborgarförslag från Ragnhild Höglund: 
Sysselsätt arbetslösa som erhåller socialbidrag med att 
hålla rent på gångvägar................................................................27 

§ 128 Svar på medborgarförslag från Petri Stenport: Rum för 
hemlösa med drogproblem ..........................................................29 

§ 129 Svar på medborgarförslag från Håkan Sternberg och 
Helge Sontag: Energieffektivisera kommunens 
fastighetsbestånd! ........................................................................31 

§ 130 Borgensavgift för Förvaltningsbolaget 
Högskolefastigheten Lugnet KB .................................................33 

§ 131 Antagande av detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre 
Gruvriset 33:278).........................................................................34 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

116T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 132 Verksamhetsberättelse, årsredovisning, 
revisionsberättelse för Region Dalarna för 
räkenskapsåret 2009 ....................................................................36 

§ 133 Nytt uppdrag i arbetet med skydd mot olyckor samt 
politisk vision för mandatperioden 2011-2014............................38 

§ 134 Begäran om folkomröstning angående byggandet av fler 
hoppbackar i Falun ......................................................................40 

§ 135 Godkännande av taxa för 10-12 åringar på fritidshem................42 

§ 136 Åtgärder till följd av lag om brandfarliga och explosiva 
varor.............................................................................................44 

§ 137 Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per 
2010-08-25 inte slutförts .............................................................46 

§ 138 Redovisning av motioner vilkas beredning per  2010-08-
25 inte slutförts ............................................................................47 

§ 139 Förslag till reviderad taxa för matlådor i Falu Kommun.............48 

§ 140 Antagande av Informationssäkerhetspolicy ................................50 

§ 141 Svar på förslag till samarbete kring 
överförmyndarverksamheten i Borlänge, Falun, Gagnefs, 
Ludvika, Smedjebackens och Säters kommuner .........................52 

§ 142 Utveckling av Kristinehallen.......................................................54 

§ 143 Svar på interpellation från Bengt Holmquist (S): Hur 
Falu kommun tar hand om de ensamkommande 
flyktingbarnen..............................................................................56 

§ 144 Svar på interpellation från Bengt Holmquist (S): 
Stationsområdet i Falun bör snyggas upp....................................57 

§ 145 Motion från Gunilla Barkar (C): Trafiksäkerhetspolicy 
för kommunens anställda.............................................................58 

§ 146 Motion från Marie Gehlin: Bättre kontroll på 
kommunens lokalkostnader .........................................................59 

§ 147 Motion från Inger Olenius (MP): Anställ skolkuratorer 
inom socialtjänsten som har sin placering i skolan .....................60 

§ 148 Medborgarförslag: Nyttja banvall mellan Grycksbo och 
Rättvik till motionsled .................................................................61 

§ 149 Medborgarförslag: Busshållplats mellan Östra skolan 
och Östra hamngatan linje 702 ....................................................62 

§ 150 Medborgarförslag: Bärplockning på skolans friluftsdagar 
och att bären används vid skolmåltider .......................................63 

§ 151 Medborgarförslag: Kommunens val vid upphandling och 
inköp rörande djurtestade produkter............................................64 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

116T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 152 Medborgarförslag om att stänga nuvarande utfart och 
infart på RV 50 ifrån Brittsarvet..................................................65 

§ 153 Motion från Maria Gehlin (FAP): "Vem styr vem i 
kommunal verksamhet" eller "Kvalitetssäkra politiska 
beslut" ..........................................................................................66 

§ 154 Entledigande av styrelseledamot i KopparStaden 
Förvaltnings AB samt fyllnadsval ...............................................67 

§ 155 Entledigande av Kenth Carlson (C) som ersättare i 
kultur- och ungdomsnämnden samt fyllnadsval..........................68 

§ 156 Medborgarförslag; Låt Näs fritidsgård vara kvar och att 
10-12 års verksamheten hålls öppen för alla barn .......................69 

§ 157 Medborgarförslag: Behåll väl fungerande 10-12 års 
verksamhet...................................................................................70 

§ 158 Avslutning ...................................................................................71 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

116T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 116 Anmälningsärenden

Ärendet 

Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län om ny ledamot/ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 21 juni 2010 till och med den 
31 okober 2010. Efter avgången ledamot Markus Ragnegård (S) är 
Mikaela Jonsson (S) ny ledamot. Efter ersättare Mikaela Jonsson (S) 
är Sven-Erik Bertell ny ersättare ny ersättare. 

• Från Kommunrevisionen; Revisionsrapport över Granskning av 
Lugnet - ledning och styrning 

• Från Kommunrevisionen; Revisionsrapport över Granskning av Re-
gisterkontroll inom förskola, skola och skolbarnomsorg 

• Från Kommunrevisionen; Revisionsrapport över Granskning av 
samverkan i arbetet med barn och ungdomar 

• Beslut i omvårdnadsnämnden att medborgarförslag, om att införa ett 
nyckellöst system till de äldre som bor hemma. Medborgarförslaget 
är besvarat med hänvisning till omvårdnadsförvaltningens tjänsteut-
låtande den 9 augusti 2010. 

• Beslut i trafik- och fritidsnämnden om medborgarförslag att säker-
hetsåtgärder görs i korsningen Hasselvägen/Verkstadsvägen. Trafik- 
och fritidsnämnden beslutar att övergångsstället tas bort och en 
gångpassage anordnas samt att medborgarförslaget är besvarat med 
hänvisning till förvaltningens yttrande den 2 juni 2010. 

• Beslut i kommunstyrelsen om medborgarförslag angående kommun-
information till synskadade. Medborgarförslaget är besvarat med 
hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänste-
skrivelse den 7 juli 2010. 

• Från omvårdnadsnämnden; Statistikrapport/sammanställning till 
kommunens revisorer samt kommunfullmäktige enligt Socialtjänst-
lagen 16 Kap. 6f § och 6h §. 1:a  kvartalet 2010. 

• Från omvårdnadsnämnden; Statistikrapport/sammanställning till 
kommunens revisorer samt kommunfullmäktige enligt Socialtjänst-
lagen 16 Kap. 6f § och 6h §. 2:a kvartalet 2010. 

• Rapport till socialstyrelsen, kommunens revisorer samt kommun- 
fullmäktige avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § Social-
tjänstlagen som den 30 juni 2010 är äldre än 3 månader. 

• Rapport till länsstyrelsen, kommunens revisorer samt kommun- 
fullmäktige avseende ej verkställda beslut enligt § 9 Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade som den 30 juni 2010 är äld-
re än 3 månader. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige Anmä

lnings
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län 2010-06-21.  
Diarienummer KS 2/10. 

Revisionsrapport från kommunrevisionen daterad 2010-06-29. Diarienum-
mer KS 474/10. 

Revisionsrapport från kommunrevisionen daterad 2010-06-29. Diarienum-
mer KS 475/10. 

Revisionsrapport från kommunrevisionen daterad 2010-06-29. Diarienum-
mer KS 473/10. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-08-18, § 84/förvaltningens tjäns-
teutlåtande. Diarienummer KS 415/10. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-06-15, § 64/förvaltningens 
yttrande. Diarienummer KS 622/09. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 160/tjänsteskrivelse 2010-
07-07. Diarienummer KS 676/09. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-06-16, § 69/statistikrapport. 
Diarienummer KS 372/10. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-08-18, § 85/statistikrapport. 
Diarienummer KS 372/10. 

Protokoll från socialnämnden 2010-08-25, § 123/rapport. Diarienummer  
KS 372/10. 

Protokoll från socialnämnden 2010-08-25, § 122/rapport. Diarienummer  
KS 372/10. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta anmälningsärendena till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

117
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 117 Delårsrapport 2010-08-31 med årsprognos för Falu 
kommun 

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Allmänna utskottet informerades den 15 september 2010 om kommunens 
och förvaltningarnas delårsrapporter per 2010-08-31. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt beslutsrutan 
nedan. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare för egen del att kommundirektören får i 
uppdrag att till budgetdialogen se över möjligheten att behålla den öppna 
10-12 årsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2010-09-15, § 75. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-09-
27/ Delårsrapport 2010-08-31. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-09-28, § 168. 

Yrkanden 
Mikael Rosén och Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna delårsrapport 2010-08-31, 

att  ta redovisning avseende prognos för 2010 till protokollet, 

att  uppmana de nämnder som i sin prognos för 2010 aviserat budgetöver-
skridande att vidta åtgärder för att så långt som möjligt reducera över-
skridandena samt 

att  medge skolan att överskrida budget med 2 miljoner kronor avseende 
förstärkning av förskoleverksamhet.  

 

Expeditioner 
Nämnder/styrelser 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

118T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 118 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) Inför maxtak inom 
barnomsorgen 

Diarienummer KS 845/09 

Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige i december 2009 föreslår Åsa Nilser  
att kommunfullmäktige ger skolnämnden i uppdrag att se över och sänka 
barnantalet i förskolegrupperna samt att utreda om att införa maxtak med 
max 15 barn i smågrupper och max 20 barn i grupper med lite äldre barn. 

Skolnämnden föreslår att motionen avslås om införande av ett maxtak för 
barnantalet i förskolan då det inte är möjligt eftersom barnpeng införs. 

Tidigare behandling 

Skolnämnden beslutade den 16 juni 2010 att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen om införande av ett maxtak för barnantalet i förskolan med 
hänvisning till skolförvaltningens yttrande. 

Kommunstyrelsens förslag är att nu avslå motionen, men avvakta utfallet av 
införande av barnpeng och be förvaltningen noga följa utvecklingen av 
barngruppernas storlek för återrapport till skolnämnden i augusti 2011. 

Beslutsunderlag 
Motion från Åsa Nilser, diarieförd 2009-12-08. 

Protokoll från skolnämnden 2010-06-16, § 106 samt tjänsteskrivelse  
2010-06-01.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 105. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 136. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen, men 
avvakta utfallet av införande av barnpeng och be förvaltningen noga följa 
utvecklingen av barngruppernas storlek för återrapport till skolnämnden i 
augusti 2011. 

Åsa Nilser, Lars Broman och Jonny Gahnshag: Bifall till motionen i dess 
helhet. 

Maria Gehlin: Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyr-
kande; 
att ge i uppdrag till skolnämnden att utreda förutsättningarna, inklusive en 
ekonomisk analys, för ett införande av ett maxtak på 5.6 barn/personal (ut-
ifrån skolverkets siffror) i Falu kommuns förskolor. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

118T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Mikael Roséns yrkande ovan mot 
Åsa Nilsers med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för 
bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till motionen i 
dess helhet. 

Omröstningsresultat: 28 ja-röster, 32 nej-röster och 1 som avstår (omröst-
ningslista bilaga § 118). 

Därefter ställer ordföranden proposition på Maria Gehlins tilläggsyrkande 
mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggs-
yrkandet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  uppdra till skolnämnden att se över och sänka barnantalet i förskole-
grupperna,  

att  uppdra till skolnämnden att utreda ett införande av maxtak med max 15 
barn i smågrupper och max 20 barn i grupper med lite äldre barn samt 

att  motionen därmed är bifallen. 

Expeditioner 
Åsa Nilser 

Skolnämnden 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE  Omröstningslista § 118  KF 2010-10-07 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 

1:e vice ordf Kerstin Söderbaum Fletcher 
(FP)  

X   

2:e vice ordf  Karl-Erik Pettersson (S)  X  

Sören Johansson (V)   X  

Inger Olenius (MP)  X  

Claes Mankler (S) Sven Erik Bertell (S) 
 

 X  

Renée Andersson (S)  X  

Jonny Gahnshag (S)   X  

Mikael Rosén (M)  X   

Bo Wickberg (M) X   

Mats Dahlström (C) X   

Maria Gehlin (FAP) X   

Lars-Erik Måg (FP)  X  

Håkan Nohrén (KD) X   

Daniel Magdic (V)   X  

Lars Broman (MP)   X  

Lena Johnsson (S)   X  

Mustafa Güclü (S)   X  

Lars Jerdén (S)   X  

Anders Samuelsson (M)    X 

Erich Colberg (M)  X   

Agneta Ängsås (C)  X   

Sten H Larsson (FAP)  
 

X   

Åsa Nilser (FP)   X  

Katarina Gustavsson (KD) Ulrika Westin 
(KD) 

X   

Krister Andersson (V)   X  

Richard Holmqvist (MP)   X  

Kaj Andersson (S)   X  

Margareta Källgren (S)   X  

Ragnar Kroona (S)   X  

Lilian Eriksson (M)  X   

Bo Jönsson (M)  X   

Ev.ersättare för Carl-Erik Nyström (C) 
 

   

Maria Korva Johansson (FAP)  
 

X   

 
 
Börje Svensson (FP) X   

Ingrid Näsman (KD) X   

Bengt Holmqvist (S) Börje Eriksson (S)  X  

Linnea Risinger (MP)   X  

Roza Güclü Hedin (S)   X  

Runo Nilsson (S) Britt Tham (S)  X  

Monica Jonsson (S)   X  

Jan-Olof Montelius (M)  X   

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M)  
Leif Bergh (M)  

X   

Anna Hägglund (C)  X   

Stefan Clarström (FAP)  X   

Ev.ersättare för Kerstin Söderbaum Fletcher (FP) 
 

   

Yvonne Nygårds (S)   X  

Christina Knutsson (S)  
 

 X  

Ev.eräsättare för Karl-Erik Pettersson (S)  
 

   

Carin Gustafsson (S)   X  

Christer Falk (S)   X  

Kerstin Schultz (M) Bengt-Åke Henniger(M) X   

Christina Haggren (M)  X   

Göran Vestlund (C) Gunilla Barkar (C) X   

Anders Pettersson (FAP)  Ove Stegunger 
(FAP) 

X   

Mikaela Johnsson (S)  X  

Yvonne Jacobsson (S) Sonja Skansgård 
(S) 

 X  

Jonas Lennerthson (S)   X  

Susanne Norberg (S)   X  

Arne Mellqvist (S) Ingvar Sahlander (S)  X  

Jean-Francois Loise (M) X   

Göran Forsén (M)  X   

Dan Westerberg (C) X   

Torsten Hansson (C)  X   

Ordförande Carl-Erik Nyström (C) X   

 28 32 1 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

119T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 119 Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) och Maria Gehlin 
(FAP): Badvakter och badplatsskötare till kommunens 
utomhusbad  

Diarienummer KS 276/10 

Ärendet/Tidigare behandling 

Kjell Hjort och Maria Gehlin föreslår i en motion att Falu kommun snarast 
ser över möjligheten att utbilda och säsongsanställa ungdomar som badvak-
ter/badplatsskötare för kommunens badplatser. 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska avstyrkas.  
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förslaget. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är att avslå motionen i den delen som avser utbilda 
och säsongsanställa ungdomar som badvakter och bifall till att i övrigt se 
över möjligheten att utbilda och säsongsanställa ungdomar som badplats-
skötare. 

Beslutsunderlag 

Motion från Kjell Hjort och Maria Gehlin daterad 2010-03-29. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-06-15, § 69/tjänsteskrivelse 
2010-05-31. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-08-18, § 64. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 137. 

Yrkanden 
Mats Dahlström och Maria Gehlin: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  avslå motionen i den delen som avser utbilda och säsongsanställa ung-
domar som badvakter samt 

att  se över möjligheten att utbilda och säsongsanställa ungdomar som bad-
platsskötare. 

Expeditioner 
Kjell Hjort och Maria Gehlin 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

119T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

120T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 120 Svar på motion från Gunilla Barkar (C): Återinföra skol-
köksundervisning på schemat  

Diarienummer KS 237/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Gunilla Barkar föreslår i en motion att skolnämnden ska få i uppdrag att 
undersöka möjligheten att på nytt införa skolköksundervisning på högstadiet 
i våra kommunala skolor. 

Skolnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
att skolköksundervisning redan finns med i grundskolans läroplan under 
namnet Hem- och konsumentkunskap. 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förslaget. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Motion från Gunilla Barkar diarieförd 2010-03-12. 

Protokoll från skolnämnden 2010-06-16, § 108/tjänsteskrivelse 2010-06-08. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-08-18, § 65. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 138. 

Yrkanden 

Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Gunilla Barkar och Linnea Risinger yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  motionen är besvarad med hänvisning till att skolköksundervisning re-
dan finns med i grundskolans läroplan under namnet Hem- och konsu-
mentkunskap. 

Expeditioner 
Gunilla Barkar 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

121T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 121 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Använd 
djur i äldrevården och i den kommunala psykiatrin  

Diarienummer KS 490/08 

Ärendet 
Katarina Gustavsson föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge kommun-
styrelsen i uppdrag att uppmuntra djuranvändning inom äldreomsorgen och 
den kommunala psykiatrin. 

Miljöförvaltning anser i gemensamt yttrande tillsammans med omvårdnads- 
och socialförvaltningen att den omfattning av djurhållning som redan nu 
tillämpas inom kommunens verksamhet får anses rimlig och lämplig att 
fortsätta med och föreslår därmed att motionen är besvarad.  

Tidigare behandling 
Omvårdnadsnämnden föreslår den 28 januari 2009 att förvaltningens tjäns-
teutlåtande ska översändas till kommunstyrelsen som svar på motionen. 

Socialnämnden föreslår den 18 mars 2009 att kommunstyrelsen ska avslå 
motionen.  

Kommunstyrelsens förslag är att motionen ska vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson daterad 2008-06-22. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2009-01-28, § 6/tjänsteskrivelse 2009-
01-19. 

Protokoll från socialnämnden 2009-08-18, § 67/tjänsteskrivelse 2009-03-03. 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelser 2010-05-26. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-08-18, § 66.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 139. 

Yrkanden 
Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  motionen är besvarad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 
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  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Katarina Gustavsson 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

122T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 122 Svar på motion från Göte Persson (C); Regelförenkling 
för företag och medborgare i Falu Kommun – bort med 
regelkrångel och onödig byråkrati 

Diarienummer KS 810/09 

Ärendet 

Göte Persson föreslår i en motion, diarieförd den 26 november 2009, att 
kommunen inleder ett regelförenklingsarbete med mål att sänka kostnader 
och göra det lättare för företagare och medborgare, genom att minska byrå-
krati och myndighetskrångel. 

Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) föreslår kommunfull-
mäktige bifalla motionen. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är att motionen är bifallen. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare för egen del – under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan 
att uppdra åt kommundirektören att starta projektet ”Falu kommun – en ser-
viceorganisation”,  
att projektet finansieras inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens 
budget samt 
att ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen under våren 2011. 

Beslutsunderlag 

Motion från Göte Persson diarieförd 2009-11-26. 

Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontor) tjänsteskrivelse  
2010-06-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-09-14, § 119. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-09-28, § 119.. 

Yrkanden 
Mikael Rosén och Anna Hägglund: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  motionen är bifallen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

122T
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 

Göte Persson 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

123T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 123 Svar på medborgarförslag från Christer Skytt: Asfaltera 
järnvägsspåret mellan Falun och Grycksbo till gång- 
och cykelväg. 

Diarienummer KS 254/10 

Ärendet 

Kommunmedborgaren Christer Skytt föreslår i ett medborgarförslag, att 
järnvägsspåret mellan Falun och Grycksbo ska asfalteras, i likhet med 
sträckan Karlstad-Deje. I en komplettering till medborgarförslaget hänvisas 
till www.klaralvsbanan.se/content för vidare information. Ett asfalterat spår 
skulle enligt förslagsställaren kunna användas till gång- och cykelväg, för 
inlines, rullskidor, löpning, promenader, mopeder m.m. samtidigt som det är 
naturskönt, trafiksäkert och hälsobefrämjande. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att medbor-
garförlaget ska anses vara besvarat. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Christer Skytt diariefört 2010-03-18 med komplette-
ring. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-06-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 92. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 140. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Ordförande Carl-Erik Nyström informerar om att Christer Skytt erbjudits att 
yttra sig vid kommunfullmäktiges sammanträde men att han inte har hörts 
av. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskon-
toret) tjänsteskrivelse den 1 juni 2010 avslå medborgarförslaget. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 
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  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Christer Skytt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

124T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 124 Svar på medborgarförslag från Sofi Engelcrona: angå-
ende behov av fritidsgård i Bjursås 

Diarienummer KS 776/09 

Ärendet 
Sofi Engelcrona har den 5 november 2009 lämnat in ett medborgarförslag 
om att ”en föreningsdriven fritidsgård för åldrarna 10-12 och 13-18 ska star-
tas i högstadiets lokaler i Bjursås”. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot kultur- och ung-
domsnämndens beslut och anser att medborgarförslaget därmed är bifallet.  

Tidigare behandling 

Kultur- och ungdomsnämnden beslutade den 18 mars 2010 att anta förvalt-
ningens förslag till remissvar, enligt tjänsteskrivelse den 2 mars 2010, som 
sitt eget.  

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Sofi Engelcrona 2009-11-05. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2010-03-18, § 19/tjänste-
skrivelse 2010-03-02. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-10. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 94. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 141. 

Yrkanden 
Mikael Rosén, Maria Gehlin och Jan-Olof Montelius: Bifall till kommunsty-
relsens förslag. 

Yttranden 

Ordförande Carl-Erik Nyström informerar om att Sofi Engelcrona erbjudits 
att yttra sig vid kommunfullmäktiges sammanträde men att hon tackat nej. 

Linnéa Risinger och Christer Falk yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 
10  juni 2010 är medborgarförslaget bifallet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

124T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Sofi Engelcrona 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

125T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 125 Svar på medborgarförslag från E Börje Bergsman och 
Lennart Franzen: Biografier över Världsarvets betydan-
de personligheter 

Diarienummer KS 611/09 

Ärendet 

E Börje Bergsman och Lennart Franzén har lämnat ett medborgarförslag, den  
2 september 2009, om att kommunen ska ta fram en bok med biografier över 
personer som genom sin verksamhet gjort insatser av betydande värde för 
Världsarvet i Falun. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska anses bifallet. 

Tidigare behandling 
Kultur- och ungdomsnämnden beslutade den 12 november 2009 att tillstyr-
ka medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från E Börje Bergsman och Lennart Franzén daterat 
2009-09-02, med komplettering. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2009-11-12, § 75/tjänsteskri-
velse 2009-10-28. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-11. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 96. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 142. 

Yrkanden 
Mikael Rosén och Jan-Olof  Montelius: Bifall till kommunstyrelsens för-
slag. 

Yttranden 
Ordföranden, Carl-Erik Nyström, redogör för arbetsordningens regel i 32 § 
om att kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt ett medborgarför-
slag ska ha yttranderätt i samband med kommunfullmäktiges behandling av 
förslaget.  

Lennart Franzén har begärt att få yttra sig om sitt medborgarförslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

125T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att  låta Lennart Franzén yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget. 

Lennart Franzén redogör för innehållet i medborgarförslaget.  

Christina Haggren yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 
11 juni 2010 anse medborgarförslaget bifallet. 

Expeditioner 

E Börje Bergsman och Lennart Franzén 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

126T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 126 Svar på medborgarförslag från Ulf Elgemyr: Utveckla 
annonser inför kommunfullmäktiges sammanträden 

Diarienummer KS 157/10 

Ärendet 

Ulf Elgemyr har lämnat medborgarförslag med önskemål om att annonserna 
inför kommunfullmäktiges sammanträden ska utvecklas. Ulf Elgemyr har 
bilagt ett exempel på en annons från Stockholms läns landstingsfullmäktige 
som han menar är tilltalande och informativ. Denna annons skulle kunna 
vara vägledande för hur Falu kommunfullmäktiges annonser ska utformas.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att medborgarförslaget 
ska avslås i den delen som avser att utveckla kommunfullmäktigeannonserna 
i den lokala dagspressen. Vidare föreslås att informationen om våra sammanträdens 
innehåll på vår hemsida ska utvecklas så snart kommande digitalisering av 
sammanträdesrummet är genomförd och fungerar utan störningar och att 
ärendet i övrigt ska anses besvarat. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Ulf Elgemyr 2010-02-09. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-07-07. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 106. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 143. 

Yrkanden 
Mikael Rosén och Karl-Erik Pettersson: Bifall till kommunstyrelsens för-
slag.  

Maria Gehlin: Bifall till medborgarförslaget. 

Yttranden 
Ordförande Carl-Erik Nyström informerar om att Ulf Elgemyr erbjudits att 
yttra sig vid kommunfullmäktiges sammanträde men att han inte hörts av. 

Jonny Gahnshag yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

126T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  avslå medborgarförslaget om att utveckla kommunfullmäktigeannon-
serna i den lokala dagspressen, 

att  utveckla informationen om våra sammanträdens innehåll på vår hemsi-
da så snart digitaliseringen är genomförd och fungerar utan störningar 
samt 

att  ärendet i övrigt är besvarat. 

Expeditioner 

Ulf Elgemyr 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

127
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 127  Svar på medborgarförslag från Ragnhild Höglund: Sys-
selsätt arbetslösa som erhåller socialbidrag med att hål-
la rent på gångvägar  

Diarienummer KS 229/10 

Ärendet 

Kommunmedborgaren Ragnhild Höglund föreslår att arbetslösa som erhål-
ler socialbidrag ska sysselsättas med att hålla rent på gångvägar. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat utifrån följande bedöm-
ning: Renhållning av gångvägar ryms inom det uppdrag trafik- och fritids-
nämnden har vilket innebär att ytterligare anställningar för detta ändamål 
inte är aktuellt. Allmänhetens uppträdande på allmänna platser och ytor i 
kommunen regleras genom lagar och förordningar, nedskräpning beivras 
och kan få rättsliga efterspel. Hundägare ansvarar för renhållning av sina 
djur. Bedömningen är därför att det inte är motiverat med ytterligare an-
ställningar för detta ändamål. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är att medborgarförslaget ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Ragnhild Höglund diariefört 2010-03-09. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-08-18, § 67. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 144. 

Yrkanden 
Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 

Ordförande Carl-Erik Nyström informerar om att Ragnhild Höglund erbju-
dits att yttra sig vid kommunfullmäktiges sammanträde men att hon tackat 
nej. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  avslå medborgarförslaget. 

 
 



 28 (71) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Ragnhild Höglund 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 
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  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 128 Svar på medborgarförslag från Petri Stenport: Rum för 
hemlösa med drogproblem  

Diarienummer KS 794/08 

Ärendet 
Kommunmedborgaren Petri Stenport föreslår i medborgarförslag att kom-
munfullmäktige ska besluta: 
att utreda om någon av Falu kommuns lokaler kan användas som natthär-
bärge, 
att utreda om ekonomiskt bidrag kan ges till förening som är beredd att ge 
hemlösa skydd för natten samt 
att om någon av ovanstående att-satser ger positivt resultat agera för de 
hemlösa.   

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är att avslå 
medborgarförslaget om härbärge till hemlösa då behov av ett sådant boende 
ej bedöms föreligga.   

Tidigare behandling 

Socialnämnden beslutade 2009-06-17 att föreslå kommunfullmäktige avslå 
medborgarförslaget om härbärge till hemlösa då behov av ett sådant boende 
ej bedöms föreligga.  

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan.  
Till protokollet antecknades att problemet i medborgarförslaget om härbärge 
till hemlösa är sedan tidigare uppmärksammat och kommunstyrelsen förut-
sätter att socialnämnden fortsätter sin bevakning. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Petri Stenport daterat 2008-11-18. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2008-12-11, § 174. 

Protokoll från socialnämnden 2009-06-17, § 125/förvaltningens tjänsteskri-
velse 2009-06-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-
08-13. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2010-08-18, § 50. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 145. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yttranden 
Ordförande Carl-Erik Nyström informerar om att Petri Stenport erbjudits att 
yttra sig vid kommunfullmäktiges sammanträde men att han inte hörts av. 

Gunilla Barkar yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunstyrelseförvalt-
ningen (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-08-13.  

 

Expeditioner 

Petri Stenport 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 
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  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 129 Svar på medborgarförslag från Håkan Sternberg och 
Helge Sontag: Energieffektivisera kommunens fastig-
hetsbestånd!  

Diarienummer KS 334/09 

Ärendet 

Håkan Sternberg och Helge Sontag föreslår i ett medborgarförslag att kom-
munfullmäktige ska besluta att kommunen genom sitt ägarinflytande på 
kommunfastigheter och Kopparstaden ger direktiv om att snarast genomföra 
energieffektivisering av hela fastighetsbeståndet. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att medborgar-
förslaget ska anses besvarat. 

Kopparstaden redogör för energieffektivisering av fastighetsbeståndet i  
särskild skrivelse. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Håkan Sternberg och Helge Sontag 2009-04-23. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-
09-01. 

Skrivelse från Kopparstaden diarieförd 2010-08-13. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2010-09-15, § 55. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-09-28, § 170. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 

Ordföranden, Carl-Erik Nyström, redogör för arbetsordningens regel i 32 § 
om att kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt ett medborgarför-
slag ska ha yttranderätt i samband med kommunfullmäktiges behandling av 
förslaget.  

Helge Sontag har begärt att få yttra sig om sitt medborgarförslag. 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att  låta Helge Sontag yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget. 



 32 (71) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

129T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Helge Sontag redogör för innehållet i medborgarförslaget.  

Anna Hägglund, Richard Holmqvist och Erich Colberg yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunstyrelseför-
valtningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-09-01. 

Expeditioner 
Håkan Sternberg och Helge Sontag 

Kopparstaden 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 130 Borgensavgift för Förvaltningsbolaget Högskolefastig-
heten Lugnet KB 

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2009 att införa en bor-
gensavgift för Falu kommuns helägda bolag om 0,4 procent på faktiskt ut-
nyttjad borgen. Styrelsen i Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet 
KB ställer sig frågande till om bolaget ska betala borgensavgiften och har 
vid sitt senaste möte den 22 februari 2010 remitterat frågan till kommunsty-
relseförvaltningen (ekonomikontoret) för bedömning.  

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag, alternativt att från och med 
år 2010 och tills vidare inte ta ut någon borgensavgift av Förvaltningsbola-
get Högskolefastigheten Lugnet KB. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Hyresavtal avseende lokal diariefört 2004-01-12. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2010-03-25. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 97. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 146. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  från och med i år och tills vidare inte ta ut någon borgensavgift av För-
valtningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB. 

Expeditioner 
Högskolefastigheten Lugnet KB 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 131 Antagande av detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre 
Gruvriset 33:278) 

Diarienummer KS 398/09 

Ärendet 
Detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:278) har upprättats 
på stadsbyggnadskontoret. Upprinnelsen till planärendet är en begäran om 
planuppdrag från kommunstyrelseförvaltningen med avsikt att ta fram mark 
för industriändamål. Inom fastigheten Nedre Gruvriset 33:278 beviljades 
den 1 oktober 2009 bygglov för en större lagerbyggnad med kontor. Syftet 
med detaljplanen är att området ska få planstöd för industribebyggelse, då 
det inte är planlagt tidigare. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att detalj-
plan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:278) antas. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott fattade den 17 juni 2009 beslut om, 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att 
upprätta förslag till detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset 
33:278). 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 mars 2010, att inte 
lämna några erinringar mot planförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-05-24. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 98. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 147. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:278). 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 132 Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberät-
telse för Region Dalarna för räkenskapsåret 2009 

Diarienummer K 11/10 

Ärendet 
Direktionen i Region Dalarna fastställde den 5 maj 2010 verksamhetsberät-
telse och årsredovisning för Region Dalarna 2009 och föreslår medlemmar-
na att godkänna handlingarna. Medlemmarna har enligt kommunallagen att i 
sina respektive kommunfullmäktige behandla årsredovisningen och besluta 
om ansvarsfrihet eller inte för direktionen i dess helhet. 

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets direktion beviljas ansvars-
frihet för 2009. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Beslut i Region Dalarna 2010-05-05, § 55. 

Region Dalarnas verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberät-
telse för räkenskapsåret 2009. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 99. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 148. 

Yrkanden 

Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Lars Broman yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  notera verksamhetsberättelsen till protokollet, 

att  godkänna förbundets årsredovisning för 2009 samt 

att  bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet. 

Protokollsanteckning 
Mikael Rosén och Jonny Gahnshag anmäler jäv och deltar inte i överlägg-
ning och beslut om ansvarsfrihet för direktionen. 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Region Dalarna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 133 Nytt uppdrag i arbetet med skydd mot olyckor samt poli-
tisk vision för mandatperioden 2011-2014 

Diarienummer KS 315/10 

Ärendet 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ger uttryck för att alla kommuner för 
varje mandatperiod ska definiera sitt arbete för skydd mot olyckor i ett 
handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet i kommunen. Dessut-
om ska kommunen för varje mandatperiod i form av ett handlingsprogram 
för räddningstjänsten definiera hur man avser bedriva en räddningstjänst 
som är ändamålsenligt ordnad. Kommunerna Falun, Borlänge och Säter har 
sedan den 1 oktober 1998 bedrivit sin räddningstjänst gemensamt via kom-
munalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). 

Den politiska visionen: Alla medborgare i Borlänge, Falun (Gagnef) och 
Säter bidrar till att kommunerna präglas av en trygg och säker miljö. Enga-
gemang och förtroende för säkerhetsarbetet för de som bor, vistas och ver-
kar i kommunerna, förstärks genom skapande av en interkommunal helhets-
syn på det samlade olycksförebyggande arbetet och för räddningstjänsten. 
Personalen i kommunerna är välutbildad och arbetar kostnadseffektivt för 
att i första hand förhindra olyckor och därefter, genom effektiva insatser, 
begränsa dess följder.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att den föreslagna 
visionen godkänns.  

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Räddningstjänsten Dala Mitt, 2010-04-15, Nytt uppdrag i 
arbetet med skydd mot olyckor samt politisk vision och uppdrag för det 
samlade arbetet för skydd mot olyckor perioden 2011-2014.    

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-31.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 100. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 149. 

Yrkanden 
Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna den föreslagna visionen. 

 

Expeditioner 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 134 Begäran om folkomröstning angående byggandet av fler 
hoppbackar i Falun 

Diarienummer KS 424/10 

Ärendet 
Folkinitiativ har väckts på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2010 om folkomröstning angående byggandet av fler hoppbackar i Falun. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att begäran om 
folkomröstning ska avslås. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 mars 2010: 
att ställa sig positiv till Freeridekonceptet, 
att föreslå att trafik- och fritidsnämnden finansierar investeringen genom 
omdisponering inom sin egen investeringsram 2010, 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att säker-
ställa kapitalkostnader för investeringen i trafik- och fritidsnämndens drift-
ram från 2011, 
att hemställa att trafik- och fritidsnämnden påbörjar genomförandet av Free-
ridekonceptet inom ramen 5 mkr, 
att vid utvecklingsutskottets sammanträde den 17 juni 2010 behandla FIS 
beslut i VM-frågan och de beslut och konsekvenser som följer av detta samt  
att större investeringar, om Falun får skid-VM, ska hanteras i en separat 
verksamhet (exempelvis ett VM-bolag på samma sätt som i Åre 2007) och 
att detta skiljs från övrig kommunal verksamhet.   
 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Inkommen begäran om folkomröstning 2010-06-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-07-14. 

Protokoll från valnämnden 2010-06-14, § 17/valnämndens svar 2010-07-26. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 107. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 150. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Lars Jerdén, Richard Holmqvist, Jonny Gahnshag och Maria Gehlin yttrar sig i ärendet. 

 



 41 (71) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

134T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  avslå begäran om folkomröstning. 

 
Protokollsanteckning 
Richard Holmqvist (MP), Lars Broman (MP), Linnéa Risinger (MP) och  
Inger Olenius (MP) deltar inte i beslutet och lämnar följande anteckning till 
protokollet: 
Miljöpartiet de Gröna deltar inte i beslutet om folkomröstning gällande hoppbackarna.  
Beslutet om att bygga backarna fattades medan opinionen mot backarna höll på att 
byggas upp. Första spadtaget är redan taget. Härigenom har de politiker som velat 
ha backarna hunnit före opinionen. En folkomröstning nu skulle inte kunna påverka 
den fråga som omröstningen handlar om. Det beklagar vi djupt. Vi anser att man hade 
kunnat avvakta resultatet av en folkomröstning och därigenom låtit direktdemokratin 
ta ett steg framåt. 

Expeditioner 
Aktionsgruppen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 135 Godkännande av taxa för 10-12 åringar på fritidshem 

Diarienummer KS 430/10 

Ärendet 
Skolnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avgifterna för 10-12 
åringar på fritidshem följer maxtaxan men halveras jämfört med 6-9 åringar 
samt att beslutet börjar gälla från den 1 januari 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har inget att erinra mot skol-
nämndens förslag. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt skolnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från skolnämnden 2010-05-27, § 74/tjänsteskrivelse 2010-05-06. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-07-14. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 108. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, §151. 

Yrkanden 

Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Gehlin med instämmande av Sören Johansson, Linnéa Risinger, Roza 
Güclü Hedin och Åsa Nilser: Återremiss av ärendet för att avvakta resultatet 
av den utredningen om öppna 10-12 års verksamheten som ska presenteras i 
kommunstyrelsens budgetdialog 21 – 22 oktober 2010. Dessutom för att 
genomföra ett rådslag med barnen i enlighet med kommunstyrelsens strate-
giplan vid förändringar av barn- och ungdomsverksamheter. 

Beslutsgång 
Sedan överläggningen förklarats vara avslutad ställer ordföranden proposition 
på kommunstyrelsens förslag mot Maria Gehlin med fleras återremissyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  återremittera ärendet med motivering att avvakta resultatet av den ut-
redningen om öppna 10-12 års verksamheten som ska presenteras i 
kommunstyrelsens budgetdialog 21 – 22 oktober 2010. Dessutom för 
att genomföra ett rådslag med barnen i enlighet med kommunstyrelsens 
strategiplan vid förändringar av barn- och ungdomsverksamheter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Skolnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 136 Åtgärder till följd av lag om brandfarliga och explosiva 
varor 

Diarienummer KS 362/10 

Ärendet 
Riksdagen antog den 23 juni Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosi-
va varor vilken utfärdades den 1 juli 2010. Regeringen utfärdade därtill den 
15 juli 2010 Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. 
Trots att riksdagens beslut att anta lagen tidigare skjutits fram från april må-
nad tidigarelades ikraftträdandet av lagen till den 1 september 2010 (vid 
vilket datum den ersätter tidigare lag/förordning på området).      

Enligt Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ansvarar kom-
munerna för tillstånd samt tillsyn av brandfarliga varor och polismyndighe-
ten har ansvaret för tillstånd och tillsyn av explosiva varor. Genom Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor förs även frågan om till-
stånd och tillsyn av explosiva varor över på kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) lämnar förslag till 
beslut enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Förbundsdirektionen i Räddningstjänstförbundet Dala Mitt beslutade den 28 
april 2010, att godkänna förslag att tillstånd för brandfarliga och explosiva 
varor hanteras av kommunernas stadsbyggnadskontor och tillsynen av de-
samma av Räddningstjänstförbundet Dala Mitt. 

Byggnadsnämnden beslutade den 12 maj 2010, föreslå kommunfullmäktige 
att hanteringen av explosiva varor enligt den nya lagen ska ske på motsva-
rande sätt som brandfarliga varor hanteras idag vilket innebär att byggnads-
nämnden hanterar tillstånd via stadsbyggnadskontoret för brandfarliga och 
explosiva varor samt att Räddningstjänsten Dala Mitt utövar tillsynen av 
dessa.   

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från byggnadsnämnden 2010-05-12, § 102. 

Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt 2010-04-28, § 32. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-08-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 110. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-08-31, § 152. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  i byggnadsnämndens reglemente § 1 som st. 3 införa formuleringen:  

     ”Nämnden har vidare till uppgift att fullgöra Kommunens uppgifter av-
seende tillstånd i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor” 
samt 

att  notera till protokollet att Räddningstjänstförbundet Dala Mitts uppgift 
att fullgöra Kommunens uppgifter som tillsynsmyndighet under Lag 
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor kvarstår under Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

 

Expeditioner 
Byggnadsnämnden 

Räddningstjänsten Dala Mitt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 137 Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per 
2010-08-25 inte slutförts 

Diarienummer KS 23/10 

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

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Tidigare behandling 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
8 april 2010. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-27. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-09-14, § 121. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-09-28, § 171. 

Yrkanden 
Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av med-
borgarförslag vilkas beredning per den 25 augusti 2010 inte slutförts till 
protokollet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 138 Redovisning av motioner vilkas beredning per  
2010-08-25 inte slutförts 

Diarienummer 23/10 

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

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 16 mars 2000, att bifalla 
motion om förbättrad redovisning av ej besvarade motioner, har redovis-
ningen kompletterats med en kolumn där nämnder/styrelser/KS-kontor ska 
ange när berörd remissinstans avser att besvara motionen. I ärenden där den 
sista kolumnen inte är ifylld har remissinstanserna, trots påminnelse inför 
sammanställningen, inte angett när motionerna ska vara besvarade. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Tidigare behandling 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
8 april 2010. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-27/ 
redovisning av ej slutförda motioner per 2010-08-25. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-09-15, § 80. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-09-28, § 172. 

Yrkanden 

Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motio-
ner vilkas beredning per den 25 augusti 2010 inte slutförts till protokol-
let. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 139 Förslag till reviderad taxa för matlådor i Falu Kommun  

Diarienummer KS 526/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2009 bl.a. att priset för en 
matlåda ska vara en tolftedel av 1,56 % av prisbasbeloppet från och med år 
2010 och att priset för en matlåda årligen omräknas i förhållande till gällan-
de prisbasbelopp.  

Omvårdnadsnämnden beslutade den 16 juni 2010 att måltidsdrycken inte 
längre ska ingå i leveransen av matlådor från och med hösten 2010. Som en 
konsekvens av detta beslut föreslog omvårdnadsförvaltningen i tjänsteutlå-
tande den 3 augusti 2010 omvårdnadsnämnden att priset för matlådor sänks 
med 2,50/portion. Omvårdnadsnämnden beslutade den 18 augusti 2010 i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår,  
att tidigare beslut i kommunfullmäktige från 2009-11-26 § 159 om omvård- 
nadsnämndens pris för en matlåda upphävs från och med 2010-10-25,  
att besluta att priset för en matlåda ska vara en tolftedel av 1,49 % av pris- 
basbeloppet från och med år 2010, 
att priset för matlådan omräknas årligen i förhållande till gällande prisbas-  
belopp,  
att samma pris som för matlådan ska gälla för lunch på pensionärsrestaurang, 
att uppdra åt omvårdnadsnämnden att vid ändrade förutsättningar och utifrån  
självkostnadsprincipen besluta om prissänkning avseende matlådor samt 
att priset för en matlåda, efter beslut om prissänkning, ska anges som en andel  
och procentsats av prisbasbeloppet för innevarande år. 
 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-09-03. 
 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-08-18, § 79/tjänsteskrivelse 

2010-08-03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-09-15, § 81. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-09-28, § 173. 

Yrkanden 
Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

139T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yttranden 

Gunilla Barkar och Richard Holmqvist yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  tidigare beslut i kommunfullmäktige från 2009-11-26 § 159 om  
omvårdnadsnämndens pris för en matlåda upphävs från och med  
2010-10-25, 

att  besluta att priset för en matlåda maximalt ska vara en tolftedel av 1,49 
% av prisbasbeloppet från och med år 2010,  

att   priset för matlådan omräknas årligen i förhållande till gällande prisbas-
belopp, 

att  samma pris som för matlådan ska gälla för lunch på pensionärsrestau-
rang,  

att  uppdra åt omvårdnadsnämnden att vid ändrade förutsättningar och ut-
ifrån självkostnadsprincipen besluta om prissänkning avseende matlådor 
samt 

att  priset för en matlåda, efter beslut om prissänkning, ska anges som en 
andel och procentsats av prisbasbeloppet för innevarande år. 

 

Expeditioner 
Omvårdnadsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

140T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 140 Antagande av Informationssäkerhetspolicy  

Diarienummer KS 780/08 

Ärendet 
Informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och kvalitets-
process som avser hantering av verksamhetens information. Informationssä-
kerhetspolicyn och särskilda informationssäkerhetsinstruktioner styr Falu 
kommuns informationssäkerhetsarbete. 

Denna policy samt underställda informationssäkerhetsinstruktioner ersätter 
”Policy för IT-användning i Falu kommun”, daterad 2000-10-20 och övriga 
dokument som står i strid med innehållet i denna policy. 

Informationssäkerhetspolicyn, som är ett ”paraplydokument” tillställs kom-
munfullmäktige såsom ett övergripande strategiskt beslut. 

Instruktionerna beslutas av kommunstyrelsen och gäller hela kommunen. De 
kommunala bolagen har tillställts dokumenten och kommer att använda des-
sa som underlag för egna beslut.  

Instruktionen för systemägare är riktad till förvaltningar och reglerar de an-
svar och uppgifter man har då man ”förvaltar” en applikation eller ett sy-
stem. Instruktionen för kontinuitet, drift och utveckling vänder sig till kom-
munens IT-enhet. De övriga instruktionerna reglerar ansvaret och beteendet 
hos våra användare. Användarna är uppdelade i tre kategorier; egen personal 
och förtroendevalda, elever samt våra kunder. Med hjälp av instruktionerna 
eftersträvas en harmoni i användandet av IT-system. 

Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) föreslår att 
Informationssäkerhetspolicyn, daterad 2010-09-07, version 8 ska antas. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 19 maj 2010 att ärendets 
skulle remitteras till de olika nämnderna innan slutligt ställningstagande. 
Nämnderna har genomfört uppdraget och IT/Organisation har bearbetat de 
inkomna synpunkterna. 

Kommunstyrelsens förslag är anta Informationssäkerhetspolicyn , daterad 
2010-09-07, version 8. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare för egen del under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan 
att anta Informationssäkerhetsinstruktionerna i enlighet med förslag 2010-
09-07, 
att särskilt de kommunala bolagen erhåller exemplar av Falu kommuns in-
formationssäkerhetsdokument, 
att instruktionerna ska gälla under förutsättning av kommunfullmäktiges 
antagande av informationssäkerhetspolicyn och från dag då detta beslut an-
tas, 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

140T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att de nya instruktionerna ersätter ”Policy för IT-användning i Falu kom-
mun”, daterad 2000-10-20 och övriga dokument inom området som står i 
strid med innehållet i denna policy samt 
att kommunstyrelsen får göra ändringar av mindre art även i Informations-
säkerhetspolicyn. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisationskontoret) tjänsteskrivelse  
2010-09-07. 

Informationssäkerhetspolicyn, daterad 2010-09-07 version 8, med tillhörande  
informationssäkerhetsinstruktioner. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-09-15, § 82. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-09-28, § 174. 

Yrkanden 
Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta Informationssäkerhetspolicyn , daterad 2010-09-07, version 8. 

 

Expeditioner 

Kommunala bolag 

Nämnder/styrelser 

Kommunstyrelsekontoren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

141Sv
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 141 Svar på förslag till samarbete kring överförmyndarverk-
samheten i Borlänge, Falun, Gagnefs, Ludvika, Smedje-
backens och Säters kommuner 

Diarienummer KS 466/08 

Ärendet 

Falun Borlänge regionen AB har den 24 maj 2010 beslutat att remittera till 
Borlänge, Falu, Gagnefs, Ludvika, Smedjebackens och Säters kommuner 
rapport om förslag till ett regionsamarbete kring överförmyndarverksamhe-
terna. 

Syftet med rapporten är att säkerställa kommunernas verksamheter organi-
satoriskt och i ett rättsäkerhetsperspektiv m.m. I rapporten ges några exem-
pel på samverkansformer där det förordas ett avtalssamarbete. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Tidigare behandling 
Föreningen Sveriges Överförmyndare, lokalavdelningen för Dalarnas län, 
har den 3 juni 2008 initierat ärendet. 

Region Dalarnas län för primärkommunala frågor har under våren 2008 
behandlat ärendet. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 15 oktober 2008 beslutat att 
ställa sig positiv till att ärendet vidare utreds.  

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare för egen del, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut, enligt nedan:  
att ge i uppdrag åt kommundirektören att sluta avtal om att etablera en ge-
mensam tjänsteorganisation kring överförmyndarverksamheten mellan Bor-
länge, Falu, Gagnefs, Ludvika, Smedjebackens och Säters kommuner,  
att ge i uppdrag  åt kommundirektören/ekonomikontoret att till budgetdia-
logen våren 2011 bevaka att medel för överförmyndarverksamheten i ny 
organisationsform säkerställs enligt det slutliga avtalet samt 
att kommundirektören får i uppdrag att fullfölja förhandlingarna med berör-
da kommuner om lokalisering och dimensionering av den nya organisatio-
nen samt att samverka med de fackliga organisationerna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll allmänna utskottet 2008-10-15, § 125. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-31. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-09-28, § 175. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

141Sv
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  sluta avtal om att etablera en gemensam tjänstemannaorganisation kring 
överförmyndarverksamheten mellan Borlänge, Falu, Gagnefs, Ludvika, 
Smedjebackens och Säters kommuner, 

att  den gemensamma tjänstemannaorganisationen utformas med utgångs-
punkt från den preliminära avtalsförslag som presenteras i bilaga 1, 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att godkänna slutligt avtalsförslag, 

att  en interimorganisation, under ledning av kommuncheferna och med 
konsulthjälp, som ska svara för förberedelser inför organisationens eta-
blering inrättas så snart erforderliga beslut är fattade, 

att  organisationen ska träda i kraft 2011-06-01, 

att  anslå medel till överförmyndarverksamheten enligt justerat förslag som 
anges i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterat 2010-08-31, 
vilket innebär att kostnaderna för ställföreträdarna och överförmyndaren 
ligger kvar i respektive kommun, medan övriga medel tillförs den cen-
trala funktionen samt 

att  välja överförmyndare för tiden 2011-01-01—2014-12-31 som ska verka 
i enlighet med förutsättningarna i utredning 2010-05-11. 

 

Expeditioner 

Falun Borlänge regionen AB 

Kommundirektören 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

142T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 142 Utveckling av Kristinehallen  

Diarienummer KS 220/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens fastighetsutskott beslutade den 18 augusti 2010 att upp-
dra till fastighetschefen att förhandla med Landstingsfastigheter om hyra av 
en till-/ombyggd Kristinehall. Fatighetsutskottet beslutade vidare att inrikt-
ningen för försäljningen av fastigheten Valhalla 2 är att den ska säljas till 
marknadsvärde. 

Vid fastighetsutskottets sammanträde den 15 september 2010 behandlades 
utveckling av Kristinehallen genom en om-/tillbyggnad samt beslut om bud-
getering av investeringsmedel och lokalkostnad för utvecklingen av Kristi-
nehallen tillsammans med försäljning av fastigheten Valhalla 2. 

Fastighetsutskottet beslutade den 15 september 2010 för egen del: 
att uppdra till stadsbyggnadskontoret, i samarbete med kommunfastigheter, 
att med Landstinget slutförhandla försäljning av fastigheten Valhalla 2 och 
återredovisa förslag på köpekontrakt till fastighetsutskottets sammanträde 
den 20 oktober 2010, 
att uppdra till kommunfastigheter att påbörja projektering för tillbyggnad av 
Kristinehallen under förutsättning av att hyresavtal tecknas med Landsting-
et, 
att projektet tillbyggnad av Kristinehallen beviljas igångsättningstillstånd 
samt 
att  i övrigt ta informationen till protokollet.   
 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-
09-15. 

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

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-09-28, § xx. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 

Sören Johansson yttrar sig i ärendet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

142T
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  Falu kommun bekostar halva investeringskostnaden för om-
/tillbyggnaden av Kristinehallen,  

att  projektet beviljas investeringsmedel i budget i erforderlig omfattning 
samt 

att  internhyresavtal tecknas med kommunstyrelsen alternativt kultur- och 
ungdomsnämnden enligt förutsättningarna i kommunfastigheters skri-
velse den 15 september 2010.  

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Kultur- och ungdomsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

143
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 143 Svar på interpellation från Bengt Holmquist (S): 
Hur Falu kommun tar hand om de ensamkommande 
flyktingbarnen 

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet 

Kommunfullmäktigeledamoten Bengt Holmquist ställer interpellation till 
kommunfullmäktige om hur Falu kommun tar hand om de ensam-
kommande flyktingbarnen och vill ha svar på följande frågor: 

1. Tänker kommunen göra en utvärdering av svenskkunskaperna och 
om de är bristfälliga sätta till resurser så barnen i framtiden får möj-
lighet till arbete och utbildning? 

2. Hur många av barnen som är över 18 år och nu bor i eget boende 
(som finansieras av kommunen) har lyckats komma in på arbets-
marknaden – om inte hur tänker kommunen se till att så blir fallet, 
alternativet är socialbidrag istället för arbete? 

3. Hur tänker kommunen se till att ungdomar under 18 år som har fått 
uppehållstillstånd får flytta från institution till en familj? 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2010 att interpellationen får stäl-
las. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Bengt Holmquist daterad 2010-06-04 (bilaga § 143). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2010-06-10, § 110. 

Svar från Mikael Rosén daterat 2010-10-05 (bilaga § 143). 

Yttranden 

Mikael Rosén hänvisar till sitt svar på interpellationen. 

Beslut 
Kommunfullmäktiges ordförande Carl-Erik Nyström förklarar därefter att 
debatten är avslutad. 

Expeditioner 
Bengt Holmquist 
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Postadress Besöksadress Telefonväxel Organisationsnummer Bankgiro Internet 

 INTERPELLATIONSSVAR 

Tjänsteställe Datum Ärendenr 
Kommunstyrelsens ordförande 2010-10-05 KS 4/10 

  
 Interpellanten 

Svar på interpellation från kommunalrådet Mikael Rosén 
ställd av Bengt Holmquist (S): Hur Falu kommun tar hand 
om de ensamkommande flyktingbarnen 
 

Kommunfullmäktigeledamoten Bengt Holmquist ställer interpellation till 
kommunfullmäktige om hur Falu kommun tar hand om de ensamkommande 
flyktingbarnen och vill ha svar på följande frågor: 

1. Tänker kommunen göra en utvärdering av svenskkunskaperna och 
om de är bristfälliga sätta till resurser så barnen i framtiden får 
möjlighet till arbete och utbildning. 

2. Hur många av barnen som är över 18 år och nu bor i eget boende 
(som finansieras av kommunen) har lyckats komma in på 
arbetsmarknaden – om inte hur tänker kommunen se till att så blir 
fallet, alternativet är socialbidrag istället för arbete. 

3. Hur tänker kommunen se till att ungdomar under 18 år som har fått 
uppehållstillstånd får flytta från institution till en familj. 

Kommunalrådet Mikael Rosén lämnar följande svar: 
Interpellationen tar upp angelägna frågor. När vi tar emot människor från andra länder av 
humanitära skäl så ska vi naturligtvis se till så att de får ett drägligt liv i Sverige, och försöka 
undvika att de hamnar i utanförskap. Det är givetvis bättre både för dem och för Sverige om 
de snabbt kommer in i det svenska samhället och kan försörja sig själva. 

Jag instämmer gärna i att personalen på Kombo gjort ett fantastiskt jobb, vilket också gäller 
AIK och andra delar av den kommunala organisationen. Falun tycks också ha lyckats bra i sitt 
arbete jämfört med andra kommuner.  

AIK samordnar mottagandet av ensamkommande flyktingbarn/ungdomar sedan 2007. 

Ungdomar som anländer till Falun bor i Kombo, ett boende som kommunen är huvudman för 
sedan 2009-06-01 då Kommunalförbundet för vård och behandling av unga lades ned. Kombo 
erbjuder ungdomarna, idag 6 flickor och 6 pojkar, ett boende i en hemlik miljö, med 
engagerad och duktig personal. Kombo är bemannat dygnet runt. 

När ungdomen fyller 18 år avgör socialnämnden om personen fortsatt är i behov av någon 
form av stöd och ungdomen flyttar då till egen lägenhet men ingår i begreppet Klarbo. 

Klarbo är en verksamhet som stöder individen i sitt vuxenblivande med allt vad det innebär 
och personal finns tillgänglig dagtid och kvällar. Klarbos personal finns i Ungdomsslussen, 

791 83  FALUN  023-830 00 212000-2221 5927-8648 www.falun.se 
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AIK:s dörr in för alla ungdomar. 

Samtliga ungdomar går i skolan och gör framsteg där, de är motiverade och skolk 
förekommer inte. Skolan gör, sedan lång tid tillbaka, ett bra arbete med målgruppen. De 
extrainsatser AIK gör är: läxläsningshjälp, sommar- och vinterskola, praktikanskaffning och 
feriejobb. Gemensamma utflykter, deltagande i föreningsliv, olika evenemang är andra 
insatser liksom personalen på Kombo som talar svenska med ungdomarna. 

En individuell introduktionsplan upprättas för varje ungdom, där framgår lång- och 
kortsiktiga mål och vägen dit, språkinlärningen är en del i detta. 

Alla involverade arbetar för att ungdomarna ska få ett bra liv och bli en resurs för Falun med 
utbildning, Yrkesspåret, omvårdnadsprogrammet, hjälp med körkort, praktikanskaffning, mm. 
Dock finns det alltid utrymme för fler praktikplatser, gärna inom den kommunala 
organisationen, fler arbetsgivare som är positiva till att anställa yngre personen med annan 
etnisk bakgrund än svensk, etc. 

När det gäller svar på frågorna så kan jag vad den första beträffar endast säga att denna fråga 
har diskuterats inom Falu Alliansen, och att vi i det sammanhanget diskuterat att eventuellt 
satsa på intensivundervisning i svenska. Vad kommunen tänker göra framöver blir dock en 
fråga för den nya majoriteten, och jag kan inte uttala mig om vad kommunen avser att göra 
under kommande mandatperiod. 

När det gäller fråga två hänvisar jag till bilaga 1. 

Den tredje frågan kan liksom den första bara besvaras av den nya majoriteten. Jag kan dock 
säga att Falu Alliansens inställning i frågan är att inte alla under 18 år ska familjeplaceras. 
Många av dessa ”barn” är unga män som ofta under lång tid har betraktats som vuxna både av 
sin omgivning och av sig själva. De behöver stöd av olika slag, bland annat vuxenkontakter 
och förebilder, men inte familjeplacering.  

 

 

 

MIKAEL ROSÉN 
Kommunstyrelsens ordförande 

Mikael.rosén@falun.se

 

Bilaga  
Svar på fråga två 
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Bilaga 1. 
Info/underlag om ensamkommande flyktingungdomar i Klarbo 18 +, sept 2010 
 
6 st pojkar/unga män omfattas i dagsläget av Klarbo 18 +, d v s de bor i eget boende med stöd 
av särskild kontaktperson. De får hjälp i vardagen, ofta efter skoltid samt på helger o kvällar, 
med skolärenden, läxor, inköp, blanketter, fakturor, myndighetskontakter, 
samhällsinformation, flickvänner m m.  
 
Åldersspannet inom Klarbo är just nu 18-20 år. Strax flyttar en sjunde pojke ut från Kombo 
till egen lägenhet.  
Lägenheterna hyr de i andra hand av Socialtjänsten, som bidrar med stöd till hyra samt övriga 
baskostnader enligt riksnorm. Samtliga boende måste söka ”Bostadsbidrag till unga utan barn, 
18-28 år” hos F-kassan för att överhuvudtaget beviljas försörjningsstöd. Bostads/studiebidrag 
och andra inkomster minskar försörjningsstödet proportionerligt.  
 
Gemensamt för pojkarna är att de inte alls kunde någon svenska vid ankomsten, ej heller 
engelska. Några av dem saknade dessutom helt läs/skrivkunskaper/grundläggande skolgång. 
För de flesta är målet just nu att klara betyg i kärnämnena, eller som i något fall klara SFI på 
C- eller avslutande D-nivå. 
 
Utbildningsstatus/arbetsmarknadsläge/erfarenheter/framtidsvisoner m m just nu hos dessa sju 
ungdomar:  
 
• H – fyller 20 i mars nästa år. Kom t Sverige 2008 med tämligen goda 

läs/skrivkunskaper. Läser nu kärnämnen m m vid IV-programmet, Haraldsbo. Har klarat 
svenska D, SFI. Målet är gymnasiebetyg i svenska, eng, ma. Examen nästa vår. Har 
sommarjobbat vid Haraldsboskolans vaktmästeri, tidigare extraarbetat kvällstid efter 
skolan på McDonalds i Borlänge. Har också en period praktiserat på pizzeria parallellt 
med studierna. Vill läsa vidare på högskola. 

• S – fyller 20 i nov i år. Kom t Sverige 2007 i princip helt utan läs/skrivkunskaper. Går 
just nu en ettårig, grundläggande vårdutbildning i Arbetsförmedlingens/Yrkesakademiens 
regi med aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Goda kunskaper i svenska krävs för att 
antas till utbildningen. Han har tidigare bl a gått en 10 veckors prova på-kurs inom 
omvårdnad, praktiserat på vårdinstans, pizzeria m m. Parallellt med gymnasiestudier 
jobbade han tidigare extra inom Svenska Kyrkans ungdomsverksamhet i Borlänge, samt 
vid McDonalds, Falun. Tidigare sommarjobbat vid Falu Kommuns Naturskola. 

• A – fyller 20 i dec nästa år. Kom t Sverige 2007 utan läs/skrivkunskaper. Läser 
kärnämnen m m vid IV-programmet, Haraldsbo. Har klarat svenska D, SFI. Målet är 
gymnasiebetyg i svenska, eng, ma. Examen nästa vår. Ev fortsättning vid Komvux nästa 
höst om han inte når betygsmålen under läsåret. Har sommarjobbat vid Hällaförrådet, 
Kommunfastigheter och GROA i Vassbo. Vill arbeta inom trädgård/park- och/eller 
fastighetsskötsel. 

• D – fyller 20 år i dec i år. Kom t Sverige 2007 med basala läs/skrivkunskaper. Läser vid 
Lugnetgymnasiet för att klara svenska D, SFI. Under våren troligtvis fortsättning vid 
Komvux med kärnämnen, eftersom han efter 20 års ålder har rätt till 
vuxenstudier/studiemedel och därmed passerar ”gymnasiegränsen”. Har tidigare 
extraarbetat kvällstid efter skolan på McDonalds i Borlänge. Sommarjobb också vid Falu 
Kommuns cykelparkering. 

• O – fyller 20 i dec i år. Kom t Sverige 2007 med basala läs/skrivkunskaper. Har klarat 
svenska D, SFI, Haraldsbo. Läser just vid komvux i Falun för att nå gymnasiebetyg i 



kärnämnena engelska och svenska. Har klarat gymnasiebetyget i matematik. Tidigare 
sommarjobbat vid Falu Kommuns Naturskola och GROA i Vassbo. Har sökt arbete vid 
IKEA, Borlänge. 

• H – fyller 20 i juni nästa år. Kom t Sverige 2008. Mycket svaga läs/skrivkunskaper. 
Stora svårigheter med språkinlärnning överhuvudtaget, delvis av psykosociala skäl. Har 
gjort praktik i omgångar vid olika frisersalonger och visat gott handlag, men haft svårt 
med sociala och kulturella koder, vilket inte lett framåt. Läser just nu SFI vid 
Lugnetgymnasiet, C-nivå. Har sommarjobbat vid Hällaförrådet och Kommunfastigheter. 
Vill öppna egen frisersalong. 

• R – fyllde 18 i juni i år. Flyttar t eget boende/Klarbo nästa vecka. Kom t Sverige 2007 
med hyggliga läs/skrivkunskaper. Läser nu kärnämnen m m vid IV-programmet, 
Haraldsbo. Har klarat svenska D, SFI. Målet är gymnasiebetyg i svenska, eng, ma. Kan 
fortsätta studera på gymnasienivå nästa höst om han inte når betygsmålen under läsåret. 
Har sommarjobbat vid Falu Kommuns parkförvaltning samt på äldreboende, Järnet. Vill 
bli långtradarchaufför. 

 
/Reidar Sjödén, ungdomskonsulent  
Klarbo 18 + 
023-868 81 
reidar.sjoden@falun.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 144 Svar på interpellation från Bengt Holmquist (S): 
Stationsområdet i Falun bör snyggas upp 

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Bengt Holmquist ställer interpellation till 
kommunfullmäktige om att stationsområdet i Falun bör snyggas upp och vill 
ha svar på följande frågor: 

1. När kommer stationsområdet att snyggas upp? 

2. När kommer den felplacerade skylten på stationsområdet flyttas och kom-
pletteras med uppgifter som är till nytta för våra turister? 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2010 att interpellationen får stäl-
las. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Bengt Holmquist daterad 2010-06-04 (bilaga § 144). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2010-06-10, § 111. 

Svar från Mikael Rosén daterat 2010-10-05 (bilaga § 144). 

Yttranden 
Mikael Rosén hänvisar till sitt svar på interpellationen. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges ordförande Carl-Erik Nyström förklarar därefter att 
debatten är avslutad. 

Expeditioner 
Bengt Holmquist 
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Postadress Besöksadress Telefonväxel Organisationsnummer Bankgiro Internet 

 
 
 

 INTERPELLATIONSSVAR 

Tjänsteställe Datum Ärendenr 
Kommunstyrelsens ordförande 2010-10-05 KS 4/10 

  
 Bengt Holmquist 

 
 
 

Svar på interpellation från kommunalrådet Mikael Rosén ställd 
av Bengt Holmquist (S): Stationsområdet i Falun bör snyggas 
upp 
 

Kommunfullmäktigeledamoten Bengt Holmquist ställer interpellation till kom-
munfullmäktige om att stationsområdet i Falun bör snyggas upp och vill ha svar 
på följande frågor: 

1. När kommer stationsområdet att snyggas upp? 

2. När kommer den felplacerade skylten på stationsområdet flyttas och komplet-
teras med uppgifter som är till nytta för våra turister. 

Kommunalrådet Mikael Roséns lämnar följande svar: 
Interpellanten har uppmärksammat denna fråga tidigare genom en motion som 
behandlades av kommunfullmäktige den 11 februari i år. Motionen fick ett tämli-
gen omfattande svar. Då detta behandlades för mindre än ett år sedan avstår jag 
från att upprepa svaret och väljer att i stället komplettera med vad som hänt sedan 
dess. 

Hela det berörda området avses som bekant att gestaltas om och byggas om. Pla-
nerna är att åstadkomma ett modernt resecentrum med betydligt förbättrade kopp-
lingar till centrum. Vi kunde glädja oss åt att regeringen under våren avsatte ca 70 
miljoner kronor för projektet. Banverket har efter detta genomfört ett antal utred-
ningar som omnämndes i motionssvaret. Före sommaren tillsattes en gemensam 
arbetsgrupp mellan Falu kommun och Trafikverket med syfte att ta fram ett reali-
serbart förslag till åtgärder där avsikten är att åtgärderna ska vara färdigställda 
före skid-VM 2015. 

Inom området pågår dessutom redan bygget av en Max hamburgerrestaurang. 
Jag förutsätter att området närmast restaurangen kommer att iordningställas och 
snyggas till så snart restaurangen är färdigbyggd. 

 

 

 

MIKAEL ROSÉN 
Kommunstyrelsens ordförande 

Mikael.rosén@falun.se 

791 83  FALUN  023-830 00 212000-2221 5927-8648 www.falun.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 145 Motion från Gunilla Barkar (C): Trafiksäkerhetspolicy för 
kommunens anställda 

Diarienummer KS 523/10 

Ärendet 
Gunilla Barkar föreslår i en motion att Falu kommun bör ha en trafiksäker-
hetspolicy som kan ses som en avsiktsförklaring för vad som gäller vid bil-
körning i tjänsten. 

Beslutsunderlag 
Motion från Gunilla Barkar daterad 2010-08-17 (bilaga § 145). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Gunilla Barkar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 146 Motion från Marie Gehlin: Bättre kontroll på kommunens 
lokalkostnader  

Diarienummer KS 545/10 

Ärendet 
Maria Gehlin föreslår i en motion: 
 - att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) får, där det är 
lämpligt, i uppdrag att skyndsamt lokaloptimera genom samordning i kom-
munens egna lokaler, så långt som möjligt gå ur externa hyreskontrakt och 
aktivare försäljning av tomma lokaler, 
 - att kommunens ”Lokal- och hyrespolicy” kompletteras med en skrivning 
som innebär att kommunens tomställda lokaler bör säljas till externa aktörer 
alternativt att kommunen skriver långa hyreskontrakt med dyra avstignings-
klausuler,  
 - att kommunens ”Lokal- och hyrespolicy” alternativt kommunens ”Finans-
policy” kompletteras med hur stor del av hyran som utgör underhållskostna-
der och vad hyresgästen alternativt förvaltningarna därmed kan förvänta sig 
i underhåll för de fastigheter man hyr, 
- att ”Finanspolicyn” kompletteras med en rekommendation som tydliggör 
hur stor del (%) av kapitalkostnaderna som bör tillskjutas förvaltningarna 
vid investering så att förutsättningarna blir lika för alla kommunens verk-
samheter. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin daterad 2010-09-03 (bilaga § 146). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Maria Gehlin 

 



Kommunfullmäktige                                                    Falun 2010-09-03 
Falu Kommun 
 
 
 
Motion – Bättre kontroll på kommunens lokalkostnader. 
 
 
Den 14/4-2005 skrev jag och Ulf Elgemyr en motion- ”Långsiktig handlingsplan för att 
kunna möta Faluns kända framtida demografiska och ekonomiska läge” I motionen 
konstaterade vi att den dåvarande skattebasen inte var tillräcklig för att klara den framtida 
välfärden. Den föreslagna 10 åriga handlingsplanen skulle vara ett stöd vid prioritering av 
olika investeringar och en plan för hur Faluns framtida verksamheter skulle kunna finansieras. 
Kommunfullmäktige beslutade att motionen skulle anses besvarad. 
Ekonomikontorets slutsats: 
”……..ekonomin skall beskrivas i scenarioform med en tidshorisont på 10-15 år. Ett sådant 
uppdrag finns sedan tidigare och viss utveckling har gjorts men det går att ytterligare 
utveckla planeringsunderlagen. Genom att öka långsiktigheten i underlagen och beakta de 
särskilda målen för god ekonomisk hushållning kan det årliga planeringsarbetet på ett 
tydligare sätt beakta bl.a den påverkan som demografiförändringar och befintliga 
ekonomiska åtaganden har för den kommunala verksamhetens omfattning och framtida 
finansiering”! 
.  
Sedan 2005 har kommunernas ekonomi utsatts för stora påfrestningar och Falu kommun har 
fått planera och genomfört smärtsamma neddragningar och förändringar. Däremot har inte 
alltid planeringen genomförts med framförhållning. Dagens arbete med att klara Falu 
Kommuns ekonomi, riskerar att medföra stora kostnader för framtiden. Faluns eftersatta 
underhåll på de egna fastigheterna och elevernas försämrade måluppfyllelser är två mycket 
bra exempel. 
 
Den 11/9-2008 beslutade Kommunfullmäktige att anta en Lokal och hyrespolicy. 
”Denna policy avser de byggnader som kommunen äger genom Kommunfastigheter samt de 
lokaler som hyrs in externt. Kommunens syfte med att ha egna fastigheter är främst för att 
tillgodose kommunala verksamheters lokalbehov. En övergripande ambition ska vara att 
tillhandahålla lokaler till en så låg totalkostnad som möjligt.” 
” Kommunens verksamheter ska bedrivas i lokaler som är väl anpassade till avsedd 
verksamhet, fyller krav på en god inomhus- och utomhusmiljö, följer kommunens 
miljöintentioner och är energieffektiva. Lokalerna ska vara väl underhållna samt ha en god 
tillgänglighet.”  
”Internhyran baseras på den nytta verksamheten har av lokalen och på kommunens faktiska 
kostnader. Grundhyran kan sättas till olika nivåer beroende på om det är fullgoda lokaler 
eller lokaler med funktionella brister och/eller påtagligt bristande underhåll.” 
”Underhåll ska utföras med syfte att alltid tillhandahålla fräscha och ändamålsenliga 
lokaler. Underhållets omfattning regleras i hyresavtalet. Grundhyran kan komma att sänkas 
på begäran av hyresgästen om överenskomna underhållsintervall eller insatstider vid akut 
underhåll reparation ej hålls.” 
 
 
Falu Kommun har en finanspolicy som behöver kompletteras. Jag har under årens lopp 
uppmärksammat att kommunen fattar olika beslut för kommunens olika förvaltningar när det 



gäller investerings- och kapitalkostnader.  När vi tex. bygger nya fritidsanläggningar, vägar, 
hus mm så förstärks oftast förvaltningarnas ram med motsvarande kapitalkostnader. Däremot 
när man tex investerar i en skola så förväntas skolförvaltningen klara  kapitalkostnaden inom 
befintlig ram, vilket i längden urholkar barnens skolpeng. 
Det bör skrivas in en rekommendation i finanspolicyn hur investeringar ska hanteras så att det 
blir en långsiktig planering och likvärdigt för alla. Antingen ger vi alla investeringar en 
ramförstärkning som motsvarar kapitalkostnaden, eller så ger vi tex. 50% eller så ger vi ingen 
ramförstärkning alls. Det kanske till och med skulle dämpa investeringstakten något om man 
tex alltid krävde att alla investeringar får ramförstärkning med motsvarande 50% av 
kapitalkostnaden. Resten får förvaltningarna skaka fram själva. 
 
I samband med kommunernas gymnasiesamverkan (Gysam) har några exempel på kortsiktig 
planering uppmärksammats. I kommunernas iver att få tomställda kommunala lokaler uthyrda 
så har fastighetsansvariga sänkt hyresnivå för externa hyresgäster som tex friskolor. Det har 
lett till en snedvriden konkurrens som innebär att kommunala verksamheter fått betala högre 
hyresnivå än de privata. En del kommuner har riktlinjer/policy med innebörd som att 
kommunens ambition är att sälja kommunala lokaler till privata aktörer när de är tomma, 
alternativt skriver längre hyreskontrakt med dyra avstigningsklausuler. På det sättet undviker 
kommunen tillfälliga ”lycksökare”. Om kommunen hyr ut lokaler till privata aktörer så är 
man skyldig att underhålla lokalerna, vilket inte är en självklarhet när kommunens 
verksamheter är hyresgäster. Det eftersatt underhållet missgynnar den kommunala skolan och 
lagen ”Offentligt bidrag på lika villkor” blir lätt en enkelriktad fråga. 
 
 
Förslag till beslut: 
 

- att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) får där det är lämpligt, i 
uppdrag att skyndsamt lokaloptimera genom samordning i kommunen egna lokaler, så 
långt som möjligt gå ur externa hyreskontrakt och aktivare försäljning av tomma 
lokaler 

-  att kommunens ”Lokal och hyrespolicy” kompletteras med en skrivning som innebär 
att kommunens tomställda lokaler bör säljas till externa aktörer alternativt att 
kommunen skriver långa hyreskontrakt med dyra avstigningsklausuler  

- att kommunens ”Lokal och hyrespolicy” alternativt kommunens ”Finanspolicy” 
kompletteras med hur stor del av hyran som utgör underhållskostnader och vad 
hyresgästen alternativt förvaltningarna därmed kan förvänta sig i underhåll för de 
fastigheter man hyr. 

- Att ”Finanspolicyn” kompletteras med en rekommendation som tydliggör hur stor del 
(%) av kapitalkostnaderna som bör tillskjutas förvaltningarna vid investering så att 
förutsättningarna blir lika för alla kommunens verksamheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Gehlin (fap) 
Ledamot i Komunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 147 Motion från Inger Olenius (MP): Anställ skolkuratorer 
inom socialtjänsten som har sin placering i skolan  

Diarienummer KS 552/10 

Ärendet 
Inger Olenius föreslår i en motion att socialtjänsten och skolan i samarbete 
bygger upp en ny verksamhet med skolkuratorer som har sin placering i 
skolan och sin anställning inom socialtjänsten i syfte att tidigare uppmärk-
samma och åtgärda barn med psykosocial problematik 

Beslutsunderlag 
Motion från Inger Olenius daterad 2010-09-08 (bilaga § 147). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Inger Olenius 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 148 Medborgarförslag: Nyttja banvall mellan Grycksbo och 
Rättvik till motionsled  

Diarienummer KS 503/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att banvallen mellan Grycksbo och Rättvik 
ställs i ordning så att den kan nyttjas till motionsled. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2010-08-02 (bilaga § 148). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 149 Medborgarförslag: Busshållplats mellan Östra skolan 
och Östra hamngatan linje 702  

Diarienummer KS 518/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att en busshållplats inrättas mellan Östra 
skolan och Östra hamngatan på linje 702. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2010-08-17 (bilaga § 149). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Protokollsanteckning 

Kommunfullmäktige förutsätter att trafik- och fritidsnämndens beslut om 
rubricerade medborgarförslag anmäls till kommunfullmäktige. 

Expeditioner 

Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 150 Medborgarförslag: Bärplockning på skolans friluftsda-
gar och att bären används vid skolmåltider  

Diarienummer KS 519/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att bärplockning utförs på skolans friluftsda-
gar och att bären används vid skolmåltider. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2010-08-17 (bilaga § 150). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att skolnämndens beslut om rubricerade 
medborgarförslag anmäls till kommunfullmäktige. 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 

Skolnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 151 Medborgarförslag: Kommunens val vid upphandling och 
inköp rörande djurtestade produkter             

Diarienummer KS 547/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen fattar beslut om att av djur-
etiska skäl i första hand välja att upphandla eller köpa in produkter som inte 
är testade på djur. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag diariefört 2010-09-07 (bilaga § 151). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 152 Medborgarförslag om att stänga nuvarande utfart och 
infart på RV 50 ifrån Brittsarvet 

Diarienummer KS 573/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att nuvarande utfart och infart på RV 50 
ifrån Brittsarvet stängs och att nuvarande Bojsenburgsvägen ut till rondellen 
vid Preem-Macken mot Rättvik används istället för att minska ett stort tra-
fikproblem. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag diariefört 2010-09-22 (bilaga § 152). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 153 Motion från Maria Gehlin (FAP): "Vem styr vem i kom-
munal verksamhet" eller "Kvalitetssäkra politiska be-
slut"  

Diarienummer KS 584/10 

Ärendet 

Maria Gehlin föreslår i en motion: 
att ”Verkställighet av politiska beslut” ska ingå som ett obligatoriskt 
granskningsområde i Falu Kommuns Internkontrollplan, 
att alla nämnder/styrelser för egen del årligen ska upprätta en samanställ-
ning/ärendegång, 
att sammanställningen/ärendegången av politiskt fattade beslut ska presente-
ras för respektive nämnd i samband med årsbokslutet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin daterad 2010-09-27 (bilaga § 153). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Maria Gehlin 

 



Kommunfullmäktige                                                               
Falu Kommun 
 
 
 
 
Motion – ”Vem styr vem i kommunal verksamhet” eller ”Kvalitetssäkra politiska 
beslut”. 
 
 
I Kommunallagens första kapitel, första paragrafen, står det att - Demokratin kommer först! 
Att vara politisk folkvald är ett stort förtroende. Det innebär att medborgare demokratisk har 
valt dig eller ditt parti att företräda densamma i all samhällsplanering. Politiker styr 
övergripande genom policys, mål, planer riktlinjer, budget mm. Som styrande politiker är 
man, oavsett partitillhörighet, beroende av tjänstemännens förhållningssätt vid 
beslutsfattandet. 
 
Falu Kommuns 4700 anställda räknas som tjänstemän. En tjänsteman i en politisk styrd 
organisation har framförallt två huvudarbetsuppgifter. Det ena är att skyndsamt ta fram 
opartiska beslutsunderlag som utgår från medborgaren. Det andra är att verkställa de beslut 
som politikerna fattar. 
 
Tyvärr är det allt för ofta som det inte fungerar optimalt: 

• Majoriteten presenterade år 2000 ett förslag att ta fram en ny ekonomisk styrmodell. 
Först sex år senare (år 2006) fanns tillräcklig med underlag att fatta beslut på för 
politikerna i Kommunfullmäktige. Idag har det gått tio år sedan arbetet med ny 
styrmodell påbörjades och fortfarande är den inte fullt verkställd. 

• Skateboardparkens tillkomst har än så länge bara behövt vänta nio år. Detta trots att 
kommunens högsta beslutande organ, Kommunfullmäktige, har fattat beslut i frågan 
två gånger. 

• Familjecentralen har tagit fem år från det att vi politiker började diskutera frågan tills 
den ser ut att bli genomförd (november 2010). 

• Det händer tom att en del frågor/ärenden inte ens kommer upp på 
styrelsernas/nämndernas bord trots att dom är diarieförda. Det är respektive 
ordförande som har ansvar för dagordning och handlingar. Alla inkomna handlingar 
till en kommun är i stort sett offentliga.                                                                                                    
Ett exempel på ”borttappade” förslag är det som jag skrev till Kommunstyrelsen 
091120 angående Återvinn kommunens ”kasserade” datorer till skolundervisningen.            
Ett annat är skolnämndens äskande, budgetåret 2010, på 6,2 mkr för poster som 
skolnämnden inte kunde påverka eller tillkommande kostnader utöver budgetanslag. 
Beslutet diariefördes några dagar efter 2010-03-18 hos Kommunstyrelsen och ännu 
har skolnämnden inte fått något svar. 

 
Förr om åren kunde motioner och medborgarförslag till Kommunfullmäktige mala runt i den 
offentliga apparaten i åratal innan de var aktuella för beslut. Enligt kommunallagen så måste 
alla ärenden beredas. Handläggningstiden för motioner och medborgarförslag till 
Kommunfullmäktige kvalitetssäkras sedan några år tillbaka genom att man kontinuerligt 
”redovisar vilken beredning, avseende motioner och medborgarförslag, som inte slutförts”. 
Redovisningen kvalitetssäkrar alltså endast att förslagen till kommunens högsta politiska 
organ, Kommunfullmäktige, handläggs och beslutas inom rimlig tid. Den beaktar 



överhuvudtaget inte tjänstemännens verkställighet efter besluten eller förslag som läggs direkt 
till styrelser och nämnder. 
 
I Internkontrollplan för skolförvaltningen 2010, som skolnämnden har fastställt, så har ett 
område lagts till som granskningsområde nämligen punkten 10 - Kontroll av verkställigheten 
av politiskt fattade beslut. 
 
Skolförvaltningen har även föredömligt via skolsekreteraren, Ylva Johansson, arbetet fram en 
ärendegång av skolnämndens fattade politiska beslut sedan år 2007. Sammanställningen 
visar på ett enkelt sätt om besluten är V=Verkställda, P=Påbörjade, Å=Återstående eller 
A=Avförda. Skolförvaltningen kommer årligen i samband med årsbokslutet att presentera 
föregående års politiska beslut för nämnden. Ärendegången synliggör mycket överskådligt för 
oss politiker vilka frågor tjänstemännen prioriterar som viktiga respektive oviktiga. 
 
 
 
 
Förslag till beslut: 
 

- att ”Verkställighet av politiska beslut” skall ingå som ett obligatoriskt 
granskningsområde i Falu Kommuns Intern kontrollplan. 

- att alla nämnder/styrelser för egen del årligen ska upprätta en 
samanställning/ärendegång. 

- att sammanställningen/ärendegången av politiskt fattade beslut skall presenteras 
för respektive nämnd i samband med årsbokslutet. 

 
 
 
 
Falun 2010-09-27 
 
 
 
 
Maria Gehlin (fap) 
Kommunfullmäktigeledamot 
 
 
 
Bilaga: 
 

• Internkontrollplan för skolförvaltningen 2010-09-27. 
• Fattade beslut under skolnämndens mandatperiod 2007-01-01 – 2010-12-31 (som 

bilaga = 4 sidor av totalt 60). 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

154
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 154 Entledigande av styrelseledamot i KopparStaden För-
valtnings AB samt fyllnadsval 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
KopparStaden AB byter den 1 oktober VD, då Pär Nyberg avgår i pension 
och Pernilla Wigren tillträder som ny VD, som konsekvens av VD-bytet går 
Pernilla Wigren också in som VD i dotterbolaget KopparStaden Förvalt-
nings AB och ersätter Pär Nyberg som styrelseledamot i bolaget. 

KopparStaden har inkommit med begäran att Pär Nyberg ska entledigas från 
uppdraget som styrelseledamot i KopparStaden Förvaltnings AB och ersät-
tas med Pernilla Wigren. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från KopparStaden AB 2010-09-28. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  entlediga Pär Nyberg som styrelseledamot i KopparStaden Förvaltnings 
AB samt 

att  utse Pernilla Wigren som styrelseledamot i KopparStaden Förvaltnings 
AB. 

 

Expeditioner 
Pär Nyberg 

Pernilla Wigren 

KopparStaden Förvaltnings AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

155En
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 155 Entledigande av Kenth Carlson (C) som ersättare i kul-
tur- och ungdomsnämnden samt fyllnadsval 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Kenth Carlson begär entledigande som ersättare i kultur- och ungdoms-
nämnden.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om entledigande från Kenth Carlson 2010-09-28. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  tillstyrka att Kenth Carlson (C) blir entledigad som ersättare i kultur- 
och ungdomsnämnden samt 

att  utse Jenny Drugge (C) som ersättare i kultur- och ungdomsnämnden. 

Expeditioner 
Kenth Carlson 

Jenny Drugge 

Kultur- och ungdomsnämnden  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

156Me
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 156 Medborgarförslag; Låt Näs fritidsgård vara kvar och att 
10-12 års verksamheten hålls öppen för alla barn 

Diarienummer KS 593/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att Näs fritidsgård får vara kvar och att 10-12 
års verksamheten hålls öppen för alla barn. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2010-10-01 (bilaga § 156). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 

Medborgarförslagsställaren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

157
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 157 Medborgarförslag: Behåll väl fungerande 10-12 års 
verksamhet 

Diarienummer KS 597/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att väl fungerande 10-12 års verksamhet får 
vara kvar. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2010-10-04 (bilaga § 157). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 

Medborgarförslagsställaren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

158
  2010-10-07  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 158 Avslutning 

Diarienummer KS 29/10 

 
Ordförande Carl-Erik Nyström riktar ett tack till kommunfullmäktiges le-
damöter, medhjälpare och tjänstemän för gott samarbete under den gångna 
mandatperioden. Han refererar till några av de politiska beslut som blivit 
verklighet och synliggörs under en enkel resa från Enviken in till fullmäkti-
gemötet idag såsom allaktivitetshuset i Rönndalen, Riksväg 50 –
Bergslagsdiagonalen, solcellerna på Räddningsstationen i Falun och Jung-
frurondellen. Slutligen också ett tack för den insats som de förtroendevalda 
gjort och gör för demokratin och som samhällsbyggare.  

 

Ordföranden förklarar därefter mandatperiodens 2006 – 2010 sista kom-
munfullmäktigesammanträde för avslutat. 
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