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§ 84 Falu kommuns hederspris för goda idrottsliga presta-
tioner 

KS 29/12  

Ärendet 
Kommunfullmäktige uppvaktar kommunens mest framstående 
idrottsutövare som under 2011/12 har vunnit medaljer i stora mästerskap. 

Falu kommuns hederspris för goda idrottsliga insatser delas ut varje år till 
vinnare av officiellt SM (senior- och juniorklass) eller då den aktive placerat 
sig på medaljplats vid NM, EM, VM (senior- och juniorklass) eller 
motsvarande. Plaketten delas ut till aktiva som normalt representerar en 
förening i kommunen under tiden april 2011 till april 2012. 

Uppvaktningen inleds med ett anförande av kommunfullmäktiges ordföran-
de Karl-Erik Pettersson. Vid utdelningen av plaketter och blommor till me-
daljörerna medverkar trafik- och fritidsnämndens ordförande Jonas Len-
nerthson och friskvårdskonsulent Malin Jonson. 

Falu IK 
Johan Carlqvist JSM Guld P 19 Spjut 2011 

Lisa Carlsson  JSM Guld F 17 Spjut 2011 

Falu BS Bandy 
Patrick Kaemmerlé VM Silver U 23 Landslaget 2011 

Team Kalas 
Magnus Darvell SM Guld Cykelcross 2011 

Dalregementets IF 
Jonas Djurback SM Guld Triathlon olympisk distans 2011 

Per Wangel SM Guld Triathlonsprint distans 2011 

Åsa Annerstedt SM Guld Biathle 2011 

 SM Guld Triathlon sprint distans 2011 

OK Kåre 
Lisa Risby SM Guld Ultralång orientering 2011 

Falu CK 
Jenny Rissveds SM Guld Landsväg tempo 2011 

Dalarnas Distansryttarförening 
Annelie Eriksson NBM Guld Distansritt 2011 

 Lag NBM Silver Distansritt 2011 
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Fannie Eriksson NBM Guld Young Riders distansritt 2011 

Falubygdens jaktskytteklubb 
Jan Tännström Lag EM Silver Europeiskt jaktskytte 2011 

Bjursås IK 
Mattias Blomberg SM Guld Snowboardcross 2012 

Falu kanotklubb 
Erik Garmo SM Guld Slalom kanadensare (C1) 2011 

Lisa Andersson SM Guld Slalom kanadensare (C1) 2011 

Fredrik Wahlén  SM Guld Slalom kajak (K1) 2011 

Isak Öhrström SM Guld Störtlopp kajak (K1) 2011 

IBF Falun 
Sara Kristoffersson VM Guld Innebandy 2011 

Therese Strömberg VM Guld Innebandy 2011 

Falun Borlänge Skidklubb 
Oskar Svensson JSM Guld Längdskidor sprint 2012 

Sänds till 
Trafik- och fritidsförvaltningen för distribution till hederspristagarna 
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§ 85 Anmälningsärenden 

  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Revisionsrapport över granskning av bokslut per 2011-12-31. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport från kommunrevisionen daterad 2012-04-24. Dnr: 6/12. 
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§ 86 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Falu Kom-
mun 2011 

KS 6/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna årsredovisningen för 2011 med däri gjorda dispositioner. 

2. Över- och underskott mot budget ska behandlas i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda regler för ekonomistyrning. 

3. Överföra 2011: års resultat, 51,1 mnkr, till balanserat resultat. 

4. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag och ekonomichef Kjell Ny-
ström lämnar Falu Kommuns årsredovisning för 2011, med förslag till be-
slut.  

Ekonomichef Kjell Nyström föredrar ärendet. 

Kommunrevisionens ordförande Leif Bergh föredrar revisionsberättelsen 
2011. 

Förvaltningens och kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. 
Kommunstyrelsen beslutade även för egen del att uppdra till 
kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att justera 
årsredovisningen i enlighet med diskussionen vid sammanträdet samt att, 
efter vederbörlig justering skett enligt ovan,  avge årsredovisningen för 
2011, med däri gjorda dispositioner, och att jml. 8:17 Kommunallagen 
överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets) tjänsteskrivelse 2012-
03-23/ Årsredovisning 2011. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 51. 

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

Yttranden 
I ärendet yttrar sig även Mats Dahlström, Maria Gehlin och Sören Norlan-
der.    



 11 (64) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Kommunrevisionen  

Kommunstyrelseförvaltningen (alla kontoren) samt nämnderna 
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§ 87 Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 

KS 6/12  

Beslut avseende trafik- och fritidsnämnden 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige framställer inte anmärkning mot trafik- och fri-
tidsnämnden eller de enskilda förtroendevalda i det organet då det i 
revisionsberättelsen åberopade brottet mot upphandlingslagstiftning-
en inträffade under december 2010 och nämnden tillträdde den 1 ja-
nuari 2011 samt vad avser i revisionsrapporten i övrigt riktad kritik 
mot nämnden med hänvisning till de omständigheter och vidtagna 
åtgärder som framgår av trafik- och fritidsnämndens yttrande av 
2012-05-08. 

2. Trafik- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta 
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 med hänvis-
ning till revisionsberättelsen 2011 och trafik- och fritidsnämndens 
yttrande daterat 2012-05-08.  

 

Beslut om övriga nämnder 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunstyrelsen samt övriga nämnder och de enskilda förtroende-
valda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 
med hänvisning till revisionsberättelsen 2011 och kommunstyrelsens 
ordförandes yttrande av 2012-05-08 och kultur- och ungdomsnämn-
dens yttrande av 2012-05-02. 

 
Protokollsanteckning 
Samtliga fullmäktigeledamöter som är redovisningsskyldiga till kommunen 
eller sådan redovisningsskyldigs närstående som avses i 5 kap 20 a § 
kommunallagen anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut 
avseende frågan om ansvarsfrihet för den nämnd/styrelse som berör 
vederbörande. Trafik- och fritidsnämndens ordförande yttrar sig dock i rela-
tion till revisionsberättelsen med hänvisning till 5 kap 20 b § Kommunalla-
gen. 

Sammanfattning 
Kommunrevisorerna har genomfört sin övergripande granskning av 
kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet 2011. Denna 
granskning görs varje år som en del av revisionsprocessen för att kunna ge 
underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Kommunrevisionen 
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tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Kommunrevisionen riktar dock 
anmärkning gentemot trafik- och fritidsnämndens ledamöter i sin helhet 
med hänvisning till att denna genom en bättre styrning, uppföljning och 
kontroll kunnat undvika lagöverträdelsen vari avtal tilldelats utan korrekt 
upphandling och därmed de ekonomiska och förtroendeskadliga skador som 
följde därpå. För vad fall revisorerna riktat anmärkning mot en nämnd, en 
fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda skall fullmäktige 
besluta om anmärkningen skall framställas även från fullmäktiges sida. 
Beslutet skall motiveras. 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen (1991:900), KL, åvilar det 
kommunfullmäktige en motiveringsskyldighet vilken kräver att beslutet att 
bevilja eller vägra ansvarsfrihet motiveras, såtillvida detta inte är uppenbart 
obehövligt. Uppenbart obehövligt kan till exempel vara när revisorerna inte 
riktat någon anmärkning, eller framfört kritik på annat sätt mot någon del av 
den kommunala verksamheten, och det under kommunfullmäktiges 
behandling inte heller framkommit någon omständighet som leder till en 
annan bedömning (prop. 2005/06:55 s. 56). Syftet bakom regeln är att 
förtydliga kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Det finns även en 
möjlighet för kommunfullmäktige att rikta egna anmärkningar även där 
revisorerna inte gjort detta. 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-12 att det är kommunfullmäktiges 
presidium som ska bereda ansvarsprövningen innan kommunfullmäktige 
beslutar i frågan om ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium har 
därför begärt in förklaring med anledning av revisorernas anmärkning och 
synpunkter i övrigt.   

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2011.  

Yttrande från kultur- och ungdomsnämndens ordförande 2012-05-02. 
Yttrande från trafik- och fritidsnämnden 2012-05-08. 

Yttrande från kommunstyrelsens ordförande 2012-05-08. 

Yrkanden 
Beslut avseende trafik- och fritidsnämnden: 
Ordförande Karl-Erik Pettersson med instämmande från Daniel Riazat, Jon-
ny Gahnshag och Richard Holmqvist: Enligt beslutet. 

Beslut avseende övriga nämnder: 
Ordförande Karl-Erik Pettersson: Enligt beslutet. 

Yttranden 
Leif Bergh, Maria Gehlin, Mikael Rosén och Jonas Lennerthson yttrar sig i 
samband med behandlingen av trafik- och fritidsnämnden. 
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Kommunrevisionen (inkl. yttranden) 

Kommunstyrelseförvaltningen (alla kontoren) samt nämnderna 
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§ 88 Utvecklingen i Falun 2011 

 KS 225/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Rapporten Utvecklingen i Falun 2011 godkänns. 

Sammanfattning 
Det är sjunde året som en samlad uppföljning görs av hur utvecklingen i 
Falun har varit i förhållande till de tre styrdokumenten för en hållbar utveck-
ling; tillväxtprogrammet, miljöprogrammet och folkhälsoprogrammet. ”Ut-
vecklingen i Falun 2011 redovisar den geografiska kommunens utveckling 
för ett tjugotal mål och ska vara ett komplement till kommunens årsredovis-
ning. 

Förvaltningens och kommunstyrelsens förslag är att fullmäktige godkänner 
rapporten Utvecklingen i Falun 2011. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-27/ Rapporten 
”Utvecklingen i Falun 2011”. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-03-27, § 52. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Lars Jerdén, Maria Gehlin, Richard Holmqvist, Lars-
Göran Johansson och Mats Dahlström. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (miljökontoret och näringslivskontoret) för 
publicering på www.falun.se 

 

 
 

http://www.falun.se/
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§ 89 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Kjell Hjort 
(FAP); Dra ett avloppssystem från boende i Aspeboda 
till Vassbo-Ornäs 

KS 565/11  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionens förslag ska inordnas i pågående VA-planering. 

2. Motionen är därmed bifallen. 

Sammanfattning 

Maria Gehlin och Kjell Hjort föreslår i en motion från den 19 oktober 2011, 
att ett avloppssystem dras från boende i Aspeboda till Vassbo-Ornäs som en 
lösning på de avloppsproblem som finns kring Aspåns dalgång. Efter att 
kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen har den 
skickats på internremiss till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbygg-
nadskontoret), miljönämnden och Falu Energi & Vatten, med stadsbygg- 
nadskontoret som samordnare av ett gemensamt svar. 

Förvaltningens förslag är att motionens förslag ska inordnas i pågående VA-
planering och att motionen därmed är besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin och Kjell Hjort 2011-10-19. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-04-28/ förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse 2012-03-20. 

Protokoll från miljönämnden 2012-04-04, § 29. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 54. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 78. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag och Maria Gehlin: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Motionärerna 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Miljönämnden 

Falu Energi & Vatten AB 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Svar på motion från Mats Dahlström (C), Agneta Ängsås 
(C) och Anna Hägglund (C): Falu kommun ska snarast 
inventera lämpliga lägen och söka samarbetspartners 
för att etablera ett tankställe för biogasfordon i Falun 

KS 181/11  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. I den pågående kollektivtrafikupphandlingen ställs krav på  
biogasfordon. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får i 
uppdrag att utreda möjligheten för att underlätta tillgängligheten till 
det planerade tankstället. 

3. Motionen  bifalles. 

Sammanfattning 

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

Biogas anses allmänt som ett av det bästa alternativa drivmedlet när det 
gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Ett byte från diesel till biogas 
kan reducera bussens växthusspåverkan med mellan 60-150% beroende på 
vilka råvaror som rötas. I den nya nationella avfallsplanen finns mål för att 
utnyttja det organiska avfallets energi- och näringsinnehåll vilket förutsätter 
rötning och biogasproduktion. Introduktion av biogas som fordonsbränsle är 
även en punkt i regeringens handlingsplan för en fossiloberoende fordons-
flotta. Regional produktion av biogas är ett inslag i såväl Energi- och 
klimatprogram för Falu kommun som varit på remiss och i den avfallsplan 
som håller på att tas fram i regional samverkan.  

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion från Mats Dahlström, Agneta Ängsås och Anna Hägglund 2011-02-
22. 

Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) tjänsteskrivelse 2012-
04-03.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 55. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 79. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag och Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Richard Holmqvist yttrar sig i ärendet. 

Sänds till 
Motionärerna 

Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret och stadsbyggnadskon-
toret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö 
Tegnér (FP): Gemensamma etiska regler för marknads-
föring av skolor i Falu Kommun 

KS 557/11  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen bifalles då skolförvaltningen kommer att ta initiativ till att 
årligen bjuda in samtliga friskolor till ett möte där målsättningen är 
att gemensamt arbeta fram etiska regler och förhållningssätt för hur 
informations- och marknadsföring bör läggas upp inför elevernas val 
av skola och program. 

Sammanfattning 
Skolnämnden har behandlat motionen den 15 mars 2012. Skolförvaltningen 
kommer att ta initiativ till att årligen bjuda in samtliga friskolor till ett möte 
där målsättningen är att gemensamt arbeta fram etiska regler och förhåll-
ningssätt för hur informations- och marknadsföring bör läggas upp inför 
elevernas val av skola och program. Detta är i enlighet med motionärernas 
förslag, så därmed föreslås motionen vara bifallen.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion, med bilaga, från Åsa Nilser och Svante Parsjö Tegnér diarieförd 
2011-10-12. 

Protokoll från skolnämnden 2012-03-15, § 46/tjänsteskrivelse 2012-02-17. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-04-18, § 39. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 81. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Åsa Nilser och Svante Parsjö Tegnér. 

Sänds till 
Motionärerna  

Skolnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Svar på medborgarförslag om en vargfri kommun 

KS 465/11  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Medborgarförslaget avslås då det faller utanför den kommunala 
kompetensen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Falu 
kommun ska vara en vargfri kommun. 

Förvaltningens och kommunstyrelsens förslag är att medborgarförslaget 
avslås då det faller utanför den kommunala kompetensen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget diariefört 2011-08-23. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-02-29. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 56. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 82. 

Yttranden 
Ordförande Karl-Erik Pettersson 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. 

Anders Forsman har begärt att få yttra sig om sitt medborgarförslag. 

Delbeslut 1 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Anders Forsman får yttra sig vid behandlingen av medborgarförsla-
get. 

Anders Forsman redogör för bakgrunden till och innehållet i medborgarför-
slaget. 

I ärendet yttrar sig även Agneta Ängsås och Sara Ritäkt. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag, Kicki Stoor och Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrel-
sens förslag. 

Carl-Erik Nyström och Knut C.A. Scherman: Bifall till medborgarförslaget.  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Delbeslut 2 
Ordförande Karl-Erik Pettersson vägrar att lägga fram Carl-Erik Nyströms 
m.fl. yrkande med hänvisning till 5 kap 45 § 2 st. Kommunallagen. 

Carl-Erik Nyström begär att fullmäktige beslutar att yrkandet ändå ska läg-
gas fram. 

Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige om yrkandet ska läggas 
fram och finner att kommunfullmäktige beslutar att yrkandet inte ska läggas 
fram.  

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Årsredovisning 2011 för Falu kommuns förvaltade stif-
telser 

KS 38/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1 Godkänna årsredovisningen för 2011 för Falu kommuns förvaltade 
stiftelser med däri gjorda dispositioner. 

2. I övrigt lägga årsredovisningen till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag överlämnar 
årsredovisningen 2011 för Falu kommuns förvaltade stiftelser. 

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-03-
08. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-04-18, § 37. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 83. 

Yrkanden 
Susanne Norberg, Staffan Nilsson och Daniel Riazat: Bifall till kommunsty-
relsens förslag. 

Sänds till 
Länsstyrelsen i Dalarna 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 94 Förslag till aktieägaravtal AB Dalaflyget 2013-01-01-
2015-12-31, begäran till borgen och förslag till bolags-
ordning för Dala Airport AB 

KS 298/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Förslaget till aktieägaravtal för AB Dalaflyget för perioden 2013-01-
01 – 2015 12 31 godkänns. 

2. Förslaget till ny bolagsordning för Dala Airport AB godkänns. 

3. Solidarisk kommunal proprieborgen på 15,0 mkr beviljas för Dala 
Airport AB. 

Reservation 
Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet med till paragrafen bilagd 
motivering: 
Miljöpartiet: Richard Holmqvist, Erik Eriksson, Lars Broman och Sara Ri-
täkt. 
Vänsterpartiet: Krister Andersson, Kicki Stoor, Daniel Riazat och Eva Fer-
deen. 

Sammanfattning 

AB Dalaflyget har skrivit till aktieägarna om tre olika ärenden som kommu-
nen behöver ta ställning till, bilaga 1. Till skrivelsen har bifogats en aktieä-
gerinformation, bilaga 2. Eftersom de tre ärendena är inbördes beroende 
görs i detta missiv en gemensam beskrivning. 

Huvudfrågan är aktieägareavtalet för Dalaflyget. Det är den ekonomiskt 
viktigaste frågan och ställningstagandet där blir styrande för de andra 
frågorna. Tyngdpunkten i nedanstående redovisning blir därför aktie-
ägaravtalet. 

1. Falu kommun är en av delägarna i AB Dalaflyget som ansvarar för driften 
av Dala Airport och Mora flygplats. Övriga delägare är Landstinget, 
Borlänge kommun och Mora kommun. Delägarnas inbördes rättigheter och 
skyldigheter regleras i ett aktieägaravtal. Nuvarande avtal löper ut den 31 
december 2012 och skulle, om det inte hade sagts upp senast 12 månader 
innan, ha förlängts automatiskt. Falu kommun har sagt upp avtalet den 29 
november 2011 med upphörande den 31 december 2012. 
Bolaget har översänt ett nytt förslag till avtal för perioden 2013-2015 för 
kommunens ställningstagande, bilaga 3. Avtalet har, förutom giltighetstiden, 
samma innehåll som nuvarande avtal.  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

2. Flygplatsen Dala Airport ägs av Borlänge kommun, Falu kommun och 
Landstinget Dalarna genom bolaget Dala Airport AB.  Driften av flyg-
platsen sköts helt av Dalaflyget AB. Bolagsordningen för Dala Airport AB 
gjordes dock vid en tidpunkt när det bolaget även ansvarade för driften. Ett 
nytt förslag till bolagsordning, anpassad till den nya situationen, har tagits 
fram för godkännande av delägarna, bilaga 4. 

3. Landningsbanorna på Dala Airport behöver asfalteras. Detta beräknas 
kosta ca 15 Mkr och för att göra denna insats behöver borgensramen för 
Dala Airport AB utökas. Begäran om detta framgår av bilaga 1. Bolaget 
lånar därefter upp erforderligt belopp och kapitalkostnaderna för detta 
belastar AB Dalaflyget. Kommunen har att ta ställning till en utökad borgen.  

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-03-29. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 57. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 84. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag, Knut C.A. Scherman, Mats Dahlström och Arne Mell-
qvist: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Richard Holmqvist, Erik Eriksson, Maria Gehlin och Krister Andersson: 
Avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att kommun-
fullmäktige beslutar i enlighet med Jonny Gahnshags m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs.  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för att bifalla 
Jonny Gahnshags m.fl. yrkande. Nej-röst för att bifalla Richard Holmqvists 
m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 47 ja-röster för Jonny Gahnshags yrkande och 13 nej-röster för Richard 
Holmqvists yrkande, samt en frånvarande, bifalls Jonny Gahnshags yrkande 
(omröstningsbilaga § 94). 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

AB Dalaflyget 

Dala Airport AB 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Utbyggnad av gator samt tomtförsäljning på Södra 
Galgberget 

 KS 309/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Tidigarelägga utbyggnad av kommunala gator för sista etappen 
flerbostadshus inom detaljplanen för Södra Galgberget. 

2. Utbyggnaden får ske genom omfördelning inom kommunens 
beslutade investeringsram för 2012. 

3. Fastställa försäljningspriset på flerbostadshustomter i enlighet med 
förslag från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret). 

4. Delegera försäljningen av de tomter som frigörs till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Samtliga flerbostadshustomter som kan nås via idag färdigställda gator är 
sålda eller tingade. En sista etapp om totalt 11 000 m²BTA återstår enligt 
gällande detaljplan och den vill stadsbyggnadskontoret nu öppna så fort det 
går eftersom efterfrågan på tomter är stor. 

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutade även för egen del, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut, att försäljningen av de tomter som frigörs 
delegeras till markchefen på kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnadskontoret). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-03-28. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 58. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 85. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag och Maria Gehlin: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Daniel Riazat. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Utbyggnad av Rissgårdsvägen samt tomtförsäljning på 
Ingarvet 

KS 136/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna utbyggnad av industrigata inom detaljplanen för Ingarvet. 

2. Utbyggnaden får ske genom utökning av kommunens beslutade 
investeringsram för 2012. 

3. Delegera försäljningen av de tomter som frigörs till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Lediga industritomter som kan nås via färdigställda gator på Ingarvet börjar 
ta slut. En nästa etapp som kan byggas ut enligt gällande detaljplan omfattar 
totalt 60 000 m² av Ingarvet 1:1 och den vill stadsbyggnadskontoret nu 
öppna så fort det går eftersom efterfrågan på tomter är stor. Det kräver dock 
att kommunen anlägger en så kallad industrigata in i området för att kunna 
dela in området i mindre tomter som efterfrågas. 

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutade även under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut att försäljningen av tomter som frigörs 
delegeras till markchefen på  kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnadskontoret). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-04-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 59. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 86. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 

 



 31 (64) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 En gemensam färdtjänstorganisation i Dalarna 

KS 148/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Falu kommun ansluter sig till den gemensamma färdtjänst-
organisationen. 

2. Falu kommun överlämnar ansvaret för färdtjänstlegitimering till 
Region Dalarna. 

3. Trafik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att, i samråd med berörda 
kontor på kommunstyrelseförvaltningen, verkställa beslut om 
överlämnande av färdtjänstlegitimering genom att ingå avtal om 
överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst samt 
att hantera övriga frågeställningar som hör därtill. 

4. Falu Kommun noterar att man förutsätter att samordning kan ske 
inom nuvarande ramar och inte medför extra kostnader för 
kommunen. 

Sammanfattning 
Sedan 2009 har Dalatrafik AB genomfört flera utredningar för att hitta al-
ternativ till hur färdtjänsthandläggningen i länet ska hanteras. Utifrån den 
senaste utredningen som AB Dalatrafik tillsammans med TFK – ett institut 
för transport och logistikforskning, presenterat har ett flertal kommuner, 
däribland Falun, meddelat intresse för att gå vidare och eventuellt lämna 
över handläggningen av färdtjänstlegitimering till Region Dalarna.  

För att bringa klarhet i hur många kommuner som är intresserade av en 
gemensam färdtjänstorganisation har Region Dalarna gått ut med en formell 
förfrågan till länets kommuner.  

De kommuner som är intresserade av att delta i samarbetet kring färdtjänst-
organisationen måste formellt besluta om att överlåta ansvaret för färdtjänst-
legitimering till Region Dalarna.  

Region Dalarna har i enlighet med införandet av lagen om kollektivtrafik 
utsetts till att vara länets kollektivtrafikmyndighet. I den nya lagen ges möj-
lighet att överlåta bland annat färdtjänst till kollektivtrafikmyndigheten. Vid 
ett eventuellt överlämnande av färdtjänst till Region Dalarna kommer verk-
samheten att hanteras av Region Dalarna i egenskap av kollektivtrafikmyn-
dighet. 

I den utredning som Dalatrafik tillsammans med TFK utfört framförs flera 
konkreta förslag om bland annat lokalisering, ekonomi och utförande beträf-
fande den gemensamma färdtjänstorganisationen.  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag, de tre första punkterna, och kom-
munstyrelsens med tillägg av punkt fyra.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-04-04. 

Region Dalarnas skrivelse 2012-01-26. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 60.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 87. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 

Trafik- och fritidsnämnden 

Region Dalarna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Avtal om driftbidrag inom kollektivtrafiken 

KS 88/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Region Dalarnas förslag till avtal om driftbidrag för kollektivtrafiken 
godkänns. 

Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2012 ska det enligt lag om kollektivtrafik finnas 
en kollektivtrafikmyndighet i varje län i Sverige. Denna kollektivtrafikmyn-
dighet ska ansvara för och överta de befogenheter som nuvarande trafikhu-
vudmän, vilken i Dalarnas län är AB Dalatrafik, har avseende den allmänna 
trafiken.  

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011, att Region Dalarna blir or-
ganisatorisk hemvist för länets regionala kollektivtrafikmyndighet samt att 
erforderliga förändringar ska göras i Region Dalarnas förbundsordning.  

Utifrån den nya lagstiftningen och den fördelning av ansvar och befogenhe-
ter som följer därav har Region Dalarna inkommit med förslag till driftbi-
drag för kollektivtrafiken. 

Avtalet ersätter det nuvarande avtalet om ägarbidrag och är förändrat utifrån 
de formella krav som den nya lagen om kollektivtrafik ställer. Avtalsförsla-
get om driftbidrag innebär dock inte någon förändring av fördelningen av 
driftbidraget. 

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-03-14. 

Region Dalarnas skrivelse 2011-12-16. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 61.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 88. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och ekonomikontoret) 
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Kommunfullmäktige 
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  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Region Dalarna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Förändrat ägande av bolag inom kollektivtrafiken 

KS 88/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Avseende AB Dalatrafik 

1. Region Dalarna får teckna ansvarsförbindelser för förvärvande av 
aktier i AB Dalatrafik och förvärva samtliga aktier i AB Dalatrafik 
för att därmed bli ägare med 100 % av bolaget. 

2. Falu kommuns aktieinnehav i AB Dalatrafik säljs till Region 
Dalarna mot tecknade reverser. 

3. Nuvarande aktieägaravtal mellan kommunen och AB Dalatrafik sägs 
upp. 

Avseende AB Transitio 

1.   Region Dalarna får med kontanta medel förvärva aktier i AB Transitio 
för att därmed blir delägare med 5 % av bolaget. 

2.   Region Dalarna får teckna borgen i AB Transitio för det vagnmaterial 
som kan komma att anskaffas av Tåg i Bergslagen AB. 

Avseende Tåg i Bergslagen AB 

Region Dalarna får teckna ansvarsförbindelser för förvärvande av 
aktier  i Tåg i Bergslagen AB för att därmed bli delägare med 25 % i 
bolaget. 

Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2012 ska det enligt lag om kollektivtrafik finnas 
en kollektivtrafikmyndighet i varje län i Sverige. Denna kollektivtrafikmyn-
dighet ska ansvara för och överta de befogenheter som nuvarande trafikhu-
vudmän, vilken i Dalarnas län är AB Dalatrafik, har avseende den allmänna 
trafiken.  

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011, att Region Dalarna blir or-
ganisatorisk hemvist för länets regionala kollektivtrafikmyndighet samt att 
erforderliga förändringar ska göras i Region Dalarnas förbundsordning.  

Utifrån den nya lagstiftningen och den fördelning av ansvar och befogenhe-
ter som följer därav har Region Dalarna inkommit med förslag till förändrat 
ägande av AB Dalatrafik, AB Transitio och Tåg i Bergslagen AB. Region 
Dalarna föreslås bli ägare till 100 % av AB Dalatrafik, delägare till 5 % i 
AB Transitio och delägare till 25 % i Tåg i Bergslagen AB. 

I Region Dalarnas förslag till beslut om förändrat ägande av dessa tre bolag 
har framförallt upphandlingsstrategiska frågor samt möjligheterna att lägga 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

över uppdrag på den nuvarande trafikhuvudmannen, AB Dalatrafik, beak-
tats.  

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-04-04. 

Region Dalarnas skrivelse 2011-11-29. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 62. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 89. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 

Region Dalarna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Godkännande av förnyat avtal med Folkets Hus 

KS 684/10  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1 Huvudavtal och tilläggsavtal förlängs med ett år till den 14 juni 
2013. 

2. Driftbidraget sänks med 100 tkr till 5, 4 miljoner kronor. 

3. Framtida driftsbidrag till Folkets Hus beviljas endast om det finns 
tydliga och klart angivna kulturpolitiska skäl för detta. 

Reservation 
Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Ro-
séns m.fl. yrkande: 
Moderaterna: Mikael Rosén, Jean-Francois Loise, Lilian Eriksson, Cathari-
na Hjortzberg-Nordlund, Bo Wickberg, Christina Haggren, Andrea Dorg, 
Annika Larsson, Erich Colberg, Birgitta Hiertner, Göran Forsén, Vanja Ot-
tevall, Lars Runsvik, Håkan Hammar och Gunilla Franklin. 
Centerpartiet: Mats Dahlström, Agneta Ängsås, Carl-Erik Nyström, Anna 
Hägglund och Dan Westerberg. 
Falupartiet: Maria Gehlin, Anders Pettersson, Sten H Larsson och Stefan 
Clarström. 
Folkpartiet: Åsa Nilser och Svante Parsjö Tegnér. 
Kristdemokraterna: Katarina Gustavsson och Håkan Nohrén. 
Sverigedemokraterna: Knut C.A. Scherman. 

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

Sammanfattning 
Falu kommun har sedan många år tillbaka avtal med Folkets Hus om årligt 
driftstöd. Det senaste avtalet har gällt i 10 år och löpte ut den 14 juni 2011. 
Diskussioner har sedan ett antal år förts kring förändring av avtalets innehåll 
och förändring av fastighetsägandet.  

Mot bakgrund av detta tecknades ett ettårigt tilläggsavtal avseende driftstöd 
om 5,5 miljoner kronor med att gälla till den 14 juni 2012. 

Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att kommunstyrelseförvaltningen 
(ekonomikontoret) fick i uppdrag att tillsammans med Folkets Husföreningen 
ta fram förslag till alternativt ägande av fastigheten senast den 1 december 
2011. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Detta arbete har hittills inte givit några konkreta förslag utan dialoger har 
förts och fortsätter med några intresserade företag i fastighetsbranschen.  

Beslutet är enligt förvaltningens, de två första punkterna, och kommunstyrel-
sens förslag med tillägg av punkt tre.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-04-
03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 63. 

Falu Folkets Hus årsredovisning 2011.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 90. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag, Staffan Nilsson och Krister Johansson: Bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 

Mikael Rosén och Maria Gehlin: Avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Richard Holmqvist. 

Beslutsgång 
Ordförande Lars Broman ställer proposition på yrkandena ovan och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Jonny Gahnshags m.fl. yr-
kande. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Föreningen Falu Folkets Hus  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Godkännande av Demokratiplan 2015 

KS 342/11  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Förslag till handlingsplan, styrdokument och politisk plattform, 
”Demokratiplan 2015”, framtaget av fullmäktigeberedningen Falu 
demokratikommun godkänns. 

2. Under perioden den 1 juli 2012 till och med den 31 december 2014 
inrättas ett demokratiråd i enlighet med vad som anges i Demokrati-
plan 2015. 

3. Finansiering sker på det sätt som fullmäktige beslutar vid budget-
sammanträdet i juni månad 2012. 

Reservation 
Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet: 
Vänsterpartiet: Kicki Stoor, Daniel Riazat, Eva Ferdeen och Patrik Anders-
son (med till paragrafen bilagd motivering). 
Centerpartiet: Kristina Wahlén (med till paragrafen bilagd motivering). 
Folkpartiet: Åsa Nilser och Svante Parsjö Tegnér (med till paragrafen bi-
lagd motivering). 
Kristdemokraterna: Katarina Gustavsson och Håkan Nohrén. 
Falupartiet: Stefan Clarström (med till paragrafen bilagd motivering), Ma-
ria Gehlin, Anders Pettersson och Sten H Larsson. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att inrätta en tillfällig fullmäkti-
geberedning, Falu Demokratikommun, vars syfte är att särskilt utreda och 
arbeta med demokrati- och medborgardialogfrågor i kommunen. Fullmäkti-
geberedningen överlämnade i november 2011, Falu Demokratirapport 2011 
till kommunfullmäktige.  

I Falu Demokratirapport 2011 anges inriktningen för den handlingsplan för 
arbetet med demokrati- och medborgardialogfrågor och det särskilda styr-
dokument, där handlingsplanens mål ska specificeras, som fullmäktigebe-
redningen har i uppdrag att ta fram. Därutöver innehåller Falu Demokrati-
rapport 2011 en inledande utredning avseende den framtida politiska platt-
formen och organisatoriska hemvisten för demokrati- och medborgardialog-
frågor inom kommunen. 

Falu Demokratirapport 2011 skickades ut på remiss till samtliga nämnder i 
kommunen varav fem har besvarat remissen. 

Under våren 2012 har fullmäktigeberedningen fortsatt sitt arbete genom att 
arrangera en demokrativerkstad samt en demokratidag. Parallellt har full-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

mäktigeberedningen arbetat med att i enlighet med fullmäktigeberedningens 
instruktion ta fram Demokratiplan 2015 som innefattar en handlingsplan för 
arbetet med demokrati- och medborgardialogfrågor, ett särskilt styrdoku-
ment där handlingsplanens mål specificeras och ett förslag avseende den 
framtida politiska plattformen och organisatoriska hemvisten för demokrati- 
och medborgardialogfrågor inom kommunen. 

Fullmäktigeberedningens och kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 
Kommunstyrelsen beslutade för egen del under förutsättning av 
fullmäktiges beslut att Anna Fält (S), Linnea Risinger (MP), Bruno 
Kaufmann (MP), Lilian Eriksson (M) och Carl-Erik Nyström (C) väljs till 
ledamöter i demokratirådet. 

Fullmäktigeberedningens ordförande Bruno Kaufmann redogör för bered-
ningens arbete och förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-04-24. 

Minnesanteckningar från fullmäktigeberedning för Falu Demokratikommun 
2012-04-18. 

Protokoll från Kommunstyrelsen 2012-05-03, § 91. 

Yrkanden 
Carl-Erik Nyström, Jonny Gahnshag och Knut C.A. Scherman: Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Maria Gehlin, Svante Parsjö Tegnér, Sten H Larsson och Katarina Gustavs-
son: I första hand återremiss för komplettering till en mer fullständig hand-
lingsplan och i andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Kicki Stoor och Daniel Riazat: Avslag till kommunstyrelsens förslag.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Stefan Clarström. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer så proposition på yrkandena enligt ordning nedan vilket 
kommunfullmäktige godkänner. 

Först ställer ordföranden proposition på Maria Gehlins m.fl. yrkande om 
återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgö-
ras idag.  

Därefter ställer ordföranden proposition på Carl-Erik Nyströms m.fl. yrkan-
de att bifalla kommunstyrelsens förslag mot Maria Gehlins m.fl. att avslå 
detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Carl-
Erik Nyströms m.fl. yrkande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för att bifalla 
Carl-Erik Nyströms m.fl. yrkande. Nej-röst för att bifalla Maria Gehlins 
m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 41 ja-röster för Carl-Erik Nyströms m.fl. yrkande och 17 nej-röster för 
Maria Gehlins m.fl. yrkande, samt en ledamot som avstår och två frånva-
rande, bifalls Carl-Erik Nyströms m.fl. yrkande (omröstningsbilaga § 101).   

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 

Samtliga nämnder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 Godkännande av att hyresavtal tecknas med Högskolan 
Dalarna så att byggnation av högskolebibliotek kan ske 

  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna att hyresavtal tecknas med Högskolan Dalarna utifrån 
principen ”självkostnadspris” så att byggnation av 
högskolebiblioteket kan ske. 

2. Paragrafen justeras den 11 maj 2012 på Rådhuset i Falun. 

Sammanfattning 
Högskolan Dalarna hyr av Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet 
KB (nedan Lugnet KB) högskolebyggnaden på Lugnet. Lugnet KB är ett 
kommanditbolag (handelsbolag) där Falu kommuns Förvaltning AB är 
kommanditdelägare och Falu kommun är komplementär. 
Hyresavtalet förhandlades om 2008 och löper nu till 2023 med 
förlängningsklausuler. 

Under de senaste åren har det pågått en diskussion mellan Lugnet KB och 
Högskolan Dalarna om att bygga ett nytt bibliotek för högskolans behov. 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011 godkänna att upphandling 
av högskolebiblioteket får göras. 

Ett anbudsförfarande har genomförts och upphandlingsprocessen är nu 
framme vid tilldelningsbeslut. 

Parallellt med detta har det förts förhandlingar med Högskolan Dalarna om 
ett långsiktigt hyresavtal för biblioteket i likhet med vad som gjorts för 
högskolebyggnaden i övrigt dvs att Högskolan Dalarna hyr till ett 
självkostnadspris vilket innebär att Högskolan betalar Lugnet KB:s 
kostnader för kapitaltjänster samt drifts- och underhållskostnader för  
lokalerna. 

En förutsättning för byggnationen är att det träffas ett hyresavtal mellan 
Högskolan Dalarna och Lugnet KB som tryggar investeringen och bolaget 
anhåller nu om att kommunfullmäktige i Falun ger klartecken att teckna 
avtal med Högskolan Dalarna och därefter teckna avtal med upphandlad 
entreprenör. 

Förvaltningens förslag är att godkänna att hyresavtal tecknas med 
Högskolan Dalarna utifrån principen ”självkostnadspris” så att byggnation 
av högskolebiblioteket kan ske samt att paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens förslag är att godkänna att hyresavtal tecknas med 
Högskolan Dalarna utifrån principen ”självkostnadspris” så att byggnation 
av högskolebiblioteket kan ske samt att paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-04-
23. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 92. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Enligt beslutet. 

Sänds till 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB 

Högskolan Dalarna 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 103 Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KD) 
ställd till skolnämndens ordförande Daniel Riazat (V) Ut-
vidga begreppet om friskvård i Faluns skolor      

KS 4/11  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson ställer en interpellation 
till skolnämndens ordförande Daniel Riazat om hur begreppet friskvård i 
Faluns skolor kan utvidgas och vill ha svar på frågan, finns det planer på att 
riva det enformiga beslutet om friskvård i form av promenader i Faluns sko-
lor. 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2011 att interpellationen får 
ställas. Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2012 att bordlägga ären-
det.  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson 2011-11-29 (bilaga § 103). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-12-08, § 264. 

Svar på interpellation från Daniel Riazat 2012-04-04 (bilaga § 103). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-04-12. 

Yttranden 
Daniel Riazat redogör för sitt svar på interpellationen. 

Katarina Gustavsson tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten yttrar sig Lars Jerdén. 

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

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KD) 
ställd till skolnämndens ordförande Daniel Riazat (V):  
Barnfotografering, firandet av Lucia samt firandet av 
skolavslutning i en kyrka  

KS0004/12 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson ställer i en interpella-
tion till skolnämndens ordförande frågor om fotografering av barn, firandet 
av Lucia, firandet av skolavslutning i kyrka och om detta regleras i policy. 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2012 att interpellationen får 
ställas. Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2012 att bordlägga ären-
det.  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson 2011-12-12 (bilaga § 104). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-02-09, § 28. 

Svar på interpellation från Daniel Riazat 2012-03-25 (bilaga § 104) 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-04-12, § 52. 

Yrkanden 
Daniel Riazat redogör för sitt svar på interpellationen. 

Katarina Gustavsson tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

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

§ 105 Svar på interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till 
kommunalrådet Susanne Norberg (S) angående ökade 
kostnader för kosten 

KS0004/12 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Gehlin ställer i en interpellation till 
kommunalrådet Susanne Norberg ett flertal frågor angående ökade kostna-
der för kost och kostorganisationen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2012 att interpellationen får 
ställas. Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2012 att bordlägga ären-
det. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Maria Gehlin daterad 2012-01-20 (bilaga § 105). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-02-09, § 29. 

Svar på interpellation från Susanne Norberg 2012-03-30 (bilaga § 105). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-04-12, § 53. 

Yttranden 
Susanne Norberg redogör för sitt svar på interpellationen. 

Maria Gehlin tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten yttrar sig Agneta Ängsås, Anna Hägglund och Jonny Gahnshag. 

 
Ordförande Karl-Erik Pettersson förklarar därefter att debatten är avslutad. 
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§ 106 Svar från kommunalråd Susanne Norberg (S) på inter-
pellation ställd av Knut C A Scherman (SD); Ensam-
kommande flyktingbarn 

KS 4/12  

Sammanfattning 
Knut C.A. Scherman ställer i en interpellation följande frågor: 

• Hur många barn, pojkar respektive flickor, har vi tagit emot som en-
samkommande flyktingbarn och hur har det gått för dem? 

• I mitten av december hade Kopparstaden 10 lediga lägenheter, hur 
många anhöriga och kvotflyktingar ska vi ta emot det här året och 
eventuellt påföljande år? Och var ska de bo? 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2012 att interpellationen fick 
ställas. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Knut C.A. Scherman 2012-02-04 (bilaga § 106) 

Svar på interpellation från Susanne Norberg (bilaga § 106) 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-04-12, § 54. 

Yttranden 
Susanne Norberg redogör för sitt svar på interpellationen. 

Knut C.A. Scherman tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

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

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107 Svar på interpellation ställd av Åsa Nilser (FP): Hur stor 
del av kommunens budget går till undervisning per elev 

 KS 4/12 

Sammanfattning 
Åsa Nilser ställer i en interpellation frågor om hur stor del av kommunens 
budget som går till undervisning per elev och vill ha svar på följande: 

• På vilket sätt kommer Falu kommun presentera undervisningskost-
naderna i årsredovisningarna framöver? 

• Är det inte lämpligt att ta fram ett mått på undervisningskostnader 
som går att jämföra med andra kommuner i Falu kommuns årsredo-
visning 2013? 

• Hur ska detta redovisas lättförståeligt till medborgarna? 
• Hur ska de som driver friskolor förstå hur Falu kommuns skolpeng 

är upplagd om det finns flera sätt att redovisa den?  

Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2012 att interpellationen fick 
ställas. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Åsa Nilser 2012-02-24 (bilaga § 107) 

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag 2012-04-09 (bilaga § 107) 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-04-12, § 55. 

Yttranden 
Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på interpellationen. 

Åsa Nilser tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten yttrar sig Daniel Riazat. 

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

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108 Svar på interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) 
ställd till kommunalrådet Jonny Gahnshag (S): Invester-
ingsram inför skid-VM 2015 på 80 miljoner kr 

KS0004/12 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér ställer i en interpellation till kommunalrådet Jonny 
Gahnshag en rad frågor angående investeringsram inför skid-VM 2015.  

Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2012 att interpellationen får 
ställas. Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2012 att bordlägga ären-
det. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Svante Parsjö Tegnér 2012-02-06 (bilaga § 108). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-02-09, § 31. 

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag 2012-04-09 (bilaga § 108). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-04-12, § 56. 

 
Yttranden 
Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på interpellationen. 

Svante Parsjö Tegnér tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten yttrar sig Patrik Andersson. 

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

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109 Svar på interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) 
ställd till kommunalrådet Jonny Gahnshag (S): Falu 
kommuns förpliktelser att bygga klart småbackarna 

KS0004/12 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér ställer i en interpellation till kommunalrådet Jonny 
Gahnshag frågor om Falu kommuns förpliktelser att bygga klart småbackar-
na. 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2012 att interpellationen fick 
ställas. Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2012 att bordlägga ären-
det. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Svante Parsjö Tegnér 2012-02-06 (bilaga § 109). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-02-09, § 31. 

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag 2012-04-09 (bilaga § 109). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-04-12, § 57. 

Yttranden 
Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på interpellationen. 

Svante Parsjö Tegnér tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

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

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110 Svar på interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) 
ställd till kommunalrådet Jonny Gahnshag (S): Är det 
inte dags att be om ursäkt 

KS 4/12  

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér ställer i en interpellation frågor kring hanteringen av 
ett personalärende i Falu Kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2012-
04-12 att interpellationen fick ställas. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Svante Parsjö Tegnér daterad 2012-03-20 (bilaga § 110). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-04-12, § 58. 

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag daterat 2012-04-09 (bilaga § 
110). 

Yttranden 
Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på interpellationen. 

Svante Parsjö Tegnér tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten yttrar sig Mikael Rosén, Richard Holmqvist, Mats Dahlström, 
Lars Jerdén, Maria Gehlin och Sten H Larsson. 

 

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

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Pettersson för följande anteck-
ning till protokollet: Av 5 kap 50 § kommunallagen framgår att interpella-
tioner endast bör ställas i angelägenheter av större intresse för kommunen. 
Enskilda personalärenden kan svårligen anses vara av större intresse för 
kommunen varför sådana inte heller bör hanteras av kommunfullmäktige. 
Det är utifrån denna grund som jag motsätter mig att fullmäktige medgivit 
att interpellationen får ställas.  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD); Kommu-
naliseringen av hemsjukvården men till vilket pris? 

KS 4/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson ställer i en interpella-
tion till omvårdnadsnämndens ordförande Christer Falk frågan om hur ned-
skärningar inom hemsjukvården kommer påverka livskvalité för gamla och 
sjuka samt för hemtjänstpersonal och teamarbetet kring de som behöver 
mycket stöd. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson daterad 2012-04-25 (bilaga § 111). 

Svar på interpellation från Christer Falk diarieförd 2012-05-04 (bilaga § 
111).  

Yttranden 
Christer Falk redogör för sitt svar på interpellationen. 

Katarina Gustavsson kommenterar svaret. 

I debatten yttrar sig Patrik Andersson, Anders Pettersson och Catharina 
Hjortzberg-Nordlund. 

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

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 112 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Informera föräld-
rar om skolk via sms och e-post 

KS0339/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
ett IT-system inrättas som gör att föräldrar löpande meddelas om skolk via 
sms och e-post i direkt anslutning till lektionerna. 

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson daterad 2012-04-16 (bilaga § 112). 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Inför e-
körjournaler på kommunens fordon 

KS0338/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
en generell översyn av riktlinjer och villkor för nyttjandet av kommunens 
fordon sker samt att alla fordon utrustas med digitala körjournaler (så kalla-
de e-körjournaler).  

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson daterad 2012-04-16 (bilaga § 113). 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 114 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Återvinningsbil 
till förskolorna 

KS0340/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
återvinningsbil ska åka ut till alla förskolor runt om i Falu kommun för att, i 
gemenskap med barn- och personal, på ett pedagogiskt sätt sortera det avfall 
som förskolans barn själva samlat in i avsedda behållare. 

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson (bilaga § 114). 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 115 Motion från Maria Gehlin (FAP): Slå ihop gymnasiesko-
lan/vuxenutbildningen och arbets- och integrationskon-
toret (AIK) i en gemensam utbildnings- och kompetens-
försörjningsnämnd 

KS0335/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Gehlin (FAP) lägger i motion en rad 
förslag med syfte att föra ihop arbetsmarknads- och integrationskontorets 
verksamhet med skolförvaltningens gymnasieverksamhet och vuxenutbild-
ning under en ny nämnd.  

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin daterad 2012-04-16 (bilaga § 115). 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 116 Medborgarförslag: Bättre allmänna kommunikationer 
mellan Lugnetanläggningen och centrala Falun 

KS 348/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att ett snabbspår från resecentrum till Lugne-
tanläggningen byggs, att GC-vägnätet mellan centrum och Lugnet ses över 
och biltrafiken separeras från de oskyddade trafikanterna samt att Lugnet-
förvaltningen uppmanas att inte utnyttja GC-vägnätet till biltrafik.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2012-04-20 (bilaga § 116). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 117 Medborgarförslag: Klassificera en av kommunens bad-
platser som fribadplats 

KS 357/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Medborgarförslaget överlämnas till trafik- och fritidsnämnden för 
handläggning och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att trafik- och fritidsnämndens beslut an-
mäls till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en av kommunens badplatser klassificeras 
som fribadplats. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2012-04-25 (bilaga § 117) 

Sänds till 
Medborgarförslagsställarna 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 118 Entledigande samt fyllnadsval till uppdrag som ledamot 
i Dala Airport AB och AB Dalaflyget 

KS 2/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Arne Mellqvist (S) entledigas från uppdraget som styrelseledamot i 
AB Dalaflygets. 

2. Susanne Norberg (S) utses till styrelseledamot i AB Dalaflyget. 

3. Arne Mellqvist (S) entledigas från uppdraget som styrelseledamot i 
Dala Airport AB. 

4. Margareta Källgren (S) utses till styrelseledamot i Dala Airport AB. 

5. Besluten ovan träder i kraft 2012-05-22. 

Sammanfattning 
Arne Mellqvist har inkommit med begäran om entledigande från uppdragen 
som styrelseledamot i AB Dalaflyget och Dala Airport AB. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Arne Mellqvist daterad 2012-05-04. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för valberedningens 
förslag och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Arne Mellqvist 

Susanne Norberg 

Margareta Källgren 

Dala Airport AB 

AB Dalaflyget 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 119 Entledigande och fyllnadsval av överförmyndare och 
ersättare till överförmyndaren samt beslut om arvode 

KS 2/11  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Årsarvode för uppdraget som överförmyndare ska framgent utgå 
med 10 % av grundbeloppet, överförmyndaren har även rätt till 
sammanträdesersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

2. Årsarvode för uppdraget som ersättare till överförmyndaren ska 
framgent utgå med 5 % av grundbeloppet, ersättaren har även rätt till 
sammanträdesersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

3. Åsa Thyrestam-Montelius entledigas från uppdraget som överför-
myndare i Falu Kommun. 

4. Karl-Erik Pettersson (S) utses till överförmyndare i Falu Kommun 
för resterande del av innevarande mandatperiod.  

5. Ruth Larsson-Finnäs entledigas från uppdraget som ersättare till 
överförmyndaren i Falu Kommun.   

6. Stefan Clarström (FAP) utses till ersättare till överförmyndaren i 
Falu Kommun för resterande del av innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning 
Av 19 kap 5 § Föräldrabalken (FB) framgår att överförmyndare skall väljas 
av kommunfullmäktige samt att för överförmyndare skall väljas ersättare. 
Av 19:7 FB framgår att överförmyndare och ersättare väljs för fyra år räknat 
från 1: a januari året efter det val i hela riket av kommunfullmäktige ägt 
rum. Av 19:8 FB framgår att överförmyndare och ersättare skall ha rösträtt 
vid val av kommunfullmäktige och vara folkbokförda i kommunen och får 
inte vara i konkurs eller ha förvaltare. Då uppdragen tidigare fullgjorts inom 
den kommunala tjänstemannaorganisationen kommer även beslut om arvode 
behöva fattas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Åsa Thyrestam-Montelius daterad 2011-09-
19. 

Begäran om entledigande från Ruth Larsson-Finnäs daterad 2011-09-13. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för valberedningens 
förslag och yrkar bifall till detsamma. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Åsa Thyrestam-Montelius 

Ruth Larsson-Finnäs 

Karl-Erik Pettersson 

Stefan Clarström 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 

Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen 
Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 120 Motion från Svante Parsjö Tegnér (FP); Ökad måluppfyl-
lelse i Faluns kommunala skolor - från byråkrati till ele-
vers behov i centrum 

KS 363/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Svante Parsjö Tegnér lägger i en motion en 
rad förslag med syfte att få ökad måluppfyllelse i Faluns kommunala skolor. 

Beslutsunderlag 
Motion från Svante Parsjö Tegnér diarieförd 2012-05-02 (bilaga § 120). 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 121 Motion från Katarina Gustavsson (KD); Placerade barns 
skolresultat 

 KS 375/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
en uppföljande undersökning görs över hur skolgången fungerar för de barn 
som Falu Kommun placerat inom och utanför kommunen.  

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson daterad 2012-02-07 (bilaga § 121) 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-05-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 122 Motion från Anna Hägglund (C): Behovet av risk- och 
sårbarhetsanalys och ett brett klimatanpassningsarbete 
i Falu kommun 

KS 392/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anna Hägglund föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar inleda ett brett inriktat klimatanpassningsarbe-
te för att göra Falun mer robust och bättre kunna möta konsekvenserna av 
den globala klimatförändringen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Anna Hägglund daterad 2012-05-09 (bilaga § 122). 

Sänds till 
Motionären 
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