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§ 213 Interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) ställd till 
skolnämndens ordförande Daniel Riazat (V): Daniel 
Riazat friskolornas bästa vän? ..................................................... 62 

§ 214 Svar på interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) 
ställd till kommunalrådet Jonny Gahnshag (S): Lika 
villkor för friskola/kommunal skola och hallhyran på 
Lugnet .......................................................................................... 63 

§ 215 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Barnomsorg 
kvällar, helger samt nätter ........................................................... 64 

§ 216 Motion från Knut C.A. Scherman (SD): Stopp för 
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§ 217 Medborgarförslag: Utomhus-scen i Regementsparken ............... 66 

§ 218 Medborgarförslag: En mjuk löparbana runt Tisken, 
bredvid den befintligt asfalterade gångvägen .............................. 67 

§ 219  Medborgarförslag: Elrullstolar på kommunens 
äldreboenden ................................................................................ 68 

§ 220  Svar på interpellation från Mats Dahlström (C) ställd till 
kommunalrådet Susanne Norberg (S): Ska Falu 
kommuns kostprojekt syfta till att lyfta kvaliteten på 
skolmaten i Falun genom stimulans och kreativitet hos 
de anställda eller genom likriktning av villkor? .......................... 69 

§ 221 Interpellation från Dan Westerberg (C) ställd till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag (S): Angående 
tillämpningen av kommunens lokaliseringsstrategi för 
handel i Falun .............................................................................. 70 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 176 Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av anmälningsärendena. 

 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Försäljning av aktieinnehav i Dala Kraft AB. 

• Från omvårdnadsnämnden: Rapportering avseende ej verkställda 
beslut, andra kvartalet 2012. 

• Trafik- och fritidsnämndens beslut: Svar på medborgarförslag: 
Informationstavlor på gång- och cykelvägar. 

• Trafik- och fritidsnämndens beslut: Svar på medborgarförslag: 
Klassificera en av kommunens badplatser som fribadplats. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Falu Energi & Vatten 2012-09-04. Dnr: KS 540/12. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-08-29, § 108/ statistikrapport 
2012-08-07. Dnr KS 20/12. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-09-20, § 101/ tjänsteskrivelse 
2012-08-21/ medborgarförslaget daterat 2011-11-11. Dnr: KS 634/11. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-09-20, § 102/ tjänsteskrivelse 
2012-09-05/ medborgarförslaget daterat 2012-04-25. Dnr: KS 357/12. 

Yttranden på sammanträdet 
Dan Westerberg yttrar sig angående anmälningsärendet: Försäljning av 
aktieinnehav i Dala Kraft AB. 
Jonny Gahnshag, Ragnar Kroona och Mikael Rosén deltar i debatten. 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 177 Delårsrapport 2012-08-31 med årsprognos för 
Falu kommun 

KS0014/12   

Beslut 
1. Delårsrapporten 2012-08-31 godkänns. 

2. De nämnder som i sin prognos för 2012 aviserat budget-
överskridande uppmanas att vidta åtgärder för att så långt möjligt 
reducera överskridandena. 

3. Nämnderna uppmanas att analysera orsakerna till överskridandena 
samt föreslå och till kommunstyrelsen rapportera planerade åtgärder 
inför genomgång av nämndernas budgetar/verksamhetsplaner för 
2013 den 18-19 okt 2012.  

4. Revisorernas skriftliga bedömning biläggs delårsrapporten. 

5. De extraordinarie intäkterna från AFA, 49,9 mkr, och från 
Kommuninvest, 3,5 mkr, ska särredovisas i delårsrapportens tabeller 
och sammanställningar. 

Reservation  
Samtliga närvarande i Moderaterna, Centerpartiet, Falupartiet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, Ove Raskopp (-) och Anders 
Samuelsson (-) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Maria Gehlin lämnar följande protokollsanteckning: Ingen notis har tagits i 
delårsbokslutet hur den kommunala gymnasieskolans underskott på 26 mkr 
kommer att påverka kommunens resultat 2012. Detta utifrån att 
gymnasiefriskolorena har rätt till samma ersättning som kommunens skolor 
själv använder. Detta måste beaktas inför bokslutet. 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret föreslår att delårsrapporten 2012-08-31 godkänns och att 
de nämnder som i sin prognos för 2012 aviserat budgetöverskridande 
uppmanas att vidta åtgärder för att så långt möjligt reducera 
överskridandena. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt punkt 1-3 i beslutet. 

Ekonomichef Kjell Nyström föredrar delårsrapporten. 

Kommunrevisionens ordförande Leif Bergh föredrar revisorernas 
granskning av delårsrapporten. 

Ärendet ajourneras kl. 14.45 – 17.45. 
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Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2012-08-31. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 161. 

Kommunrevisionens granskning av delårsrapporten 2012-10-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av 
beslutets punkt fyra. 

Mikael Rosén (M) med instämmande av Maria Gehlin (FAP), Mats 
Dahlström (C), Knut C.A. Scherman (SD) och Svante Parsjö Tegnér (FP): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggen: 
1. De extraordinarie intäkterna från AFA, 49,9 mkr, och från 
Kommuninvest, 3,5 mkr, ska särredovisas i delårsrapportens tabeller och 
sammanställningar. 

2. De extraordinarie intäkterna 53,4 mkr, avsätts till en pensionsfond och får 
inte disponeras i den ordinarie verksamheten.  

Jonny Gahnshag (S): Bifall till Mikael Roséns m.fl. förslag nr 1 och avslag 
till förslag nr 2.  

Yttranden på sammanträdet 
Daniel Riazat (V), Ove Raskopp (-) och Kicki Stoor (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar förslagen i ordning enligt nedan vilket kommunfullmäktige 
godkänner. 
 
Först prövas kommunstyrelsens förslag med tillägg av beslutets punkt fyra och 
kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. 
 
Därefter prövas Mikael Roséns tilläggsförslag nr 1 och kommunfullmäktige ställer 
sig bakom förslaget. 
 
Slutligen ställer ordföranden Mikael Roséns tilläggsförslag nr 2 mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 

Samtliga nämnder och styrelser 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 178 Disponering av den centrala bufferten 

KS0001/12 

Beslut 
1. Trafik- och fritidsnämnden tilldelas 4,2 mnkr från den centrala 

bufferten, för att täcka merkostnaden för färdigställandet av projektet 
Sanering av Gasverkstomten. 

2. De driftramar som är fastställda i budget 2012, kommunfullmäktige 
den 24 november 2011, omdisponeras för att kompensera de stora 
nämnderna som kan påvisa volymökningar i prognos per 2012-08-
31. 

3. Ramväxlingen ska ske från Beslutsorgan, central buffert. 

4. Följande belopp ska ramväxlas: 

    Trafik- och fritidsnämnden + 4 200 000 kr 
Omvårdnadsnämnden + 8 500 000 kr 
Socialnämnden     + 4 500 000 kr 
Beslutsorgans centrala buffert - 17 200 000 kr  

Sammanfattning 
Enligt gällande styrmodell i Falu kommun kan ökade kostnader med 
anledning av volymförändringar kompenseras nämnderna under löpande 
verksamhetsår. 

I den centrala bufferten kvarstår per 1 september 19 050 tkr för 
kompensering av volymökningar och omvärldsförändringar. 
Ekonomikontoret föreslår att ca 1,8 mnkr kvarstår i bufferten för 
oförutsedda justeringar av verksamheters driftramar under resterande 
månader 2012. 

Ekonomikontoret föreslår att trafik- och fritidsnämnden får ett utökat anslag 
för färdigställande av projektet Sanering av Gasverkstomten.  

Omvårdnadsnämnden kan tydligt visa på volymökningar i delårsbokslutet, 
som genererar en ökad kostnad motsvarande 8,5 mnkr på helår. 

Socialnämnden har också volymökningar, men svårighet att bedöma hur 
stora dessa är på helår. Ekonomikontoret har tillsammans med 
socialförvaltningen gjort en uppskattning utifrån förvaltningens statistik. 
Ekonomikontoret bedömer att socialnämnden bör kompenseras för 
volymökningar motsvarande 4,5 mnkr under 2012. Detta tillskott i 
driftbudgeten är inte att ses som nivåhöjande. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och kommunstyrelsens förslag. 
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Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-09-28. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 162. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 

Trafik- och fritidsnämnden 

Omvårdnadsnämnden 

Socialnämnden 

 

 



 12 (70) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 179 Svar på medborgarförslag: Bättre allmänna 
kommunikationer mellan Lugnetanläggningen 
och centrala Falun 

KS0348/12 

Beslut 

Medborgarförslagets första del avslås med motivering att det i dag finns bra  
      busskommunikationer mellan Lugnet och centrala Falun. I övrigt är medborgar- 
      förslaget besvarat eftersom kommunen kontinuerligt arbetar med att förbättra  
      för gång och cykeltrafikanter. 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget har remitterats till stadsbyggnadskontoret och trafik- 
och fritidsnämnden med stadsbyggnadskontoret som samordnare. 

I medborgarförslaget föreslås att ett snabbspår från resecentrum till 
Lugnetanläggningen byggs, att gång- och cykelvägnätet mellan centrum och 
Lugnet ses över och att de oskyddade trafikanterna separeras från biltrafiken 
samt att Lugnetförvaltningen uppmanas att inte utnyttja gång- och 
cykelvägnätet till biltrafik. 

I det förvaltningsgemensamma svaret föreslås att medborgarförslaget avslås. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-04-20. 

Gemensam tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret/trafik- och 
fritidsförvaltningen 2012-06-04. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-06-13, § 76/tjänsteskrivelse 
2012-06-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 82. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 163. 

Yttranden på sammanträdet 
Ordförande Lars Broman redogör för arbetsordningens regel i 32 § om att 
kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt ett medborgarförslag ska 
ha yttranderätt i samband med kommunfullmäktiges behandling av 
förslaget. 

Bernt Lindberg har begärt att få yttra sig vid behandlingen av medborgar-
förslaget. 
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Delbeslut 
      Bernt Lindberg får yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget. 

Bernt Lindberg redogör för bakgrunden till och innehållet i medborgar-
förslaget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Sänds till 
Förslagsställaren 

Stadsbyggnadskontoret 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 180 Svar på medborgarförslag: Bygg och utveckla bostäder 
som främjar generationsboende 

KS0260/12 

Beslut 
1. Kopparstaden uppmanas att vid bedömning av marknadens 

efterfrågan på lägenhetstyper även överväga om lägenheter som 
främjar ett ökat generationsboende kan vara aktuella. 

2. Medborgarförslaget är därmed delvis bifallet. 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås att Kopparstaden får i uppdrag att i nya 
bostadsområden utveckla lägenheter som har en teknisk och praktisk 
utformning så att ett ökat generationsboende främjas. Förslagsställaren avser 
den typ av lägenheter som byggdes förr med egen ingång från trapphuset 
och med eget pentry. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-03-06. 

Kopparstadens svar 2012-06-27. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-17. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 83. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 164. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Förslagsställaren 

Kopparstaden 

Stadsbyggnadskontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 181 Svar på medborgarförslag: Återinför 
habiliteringsersättningen 

KS0650/11                  

Beslut 

          1. Habiliteringsersättningen återinförs fr.o.m. år 2014, 
medborgarförslaget är därmed bifallet i den delen. 

          2. Ersättningsnivån ska fastställas i budgetprocessen för år 2014. 

          3. Förslaget om återinförande av ersättning för ledsagares 
omkostnader avslås.     

Sammanfattning 
Förslagsställaren vill att den tidigare så kallade habiliteringsersättningen till 
personer med funktionsnedsättning ska återinföras från och med den 1 
januari 2012 och att ersättningen fastställs till 50 kronor per dag och 25 kro-
nor per halvdag. Vidare föreslås att ersättning för ledsagares omkostnader 
återinförs från och med 2012-01-01.  

Socialnämnden har behandlat ärendet och anser att det i budget för 2012-
2013 saknas ekonomiska förutsättningar att finansiera ett återinförande av 
habiliteringsersättningen samt att Högsta förvaltningsdomstolen och 
förvaltningsrätten i Falun fastslagit i domar 2011 att kommunen inte kan bli 
ansvarig för omkostnader till ledsagare. 

Socialnämnden föreslår att medborgarförslaget ska avslås. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-11-25. 

Protokoll från socialnämnden 2012-05-23, § 116§/tjänsteskrivelse 2012-05-
02. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-09-19, § 54. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 165. 

Yttranden på sammanträdet 
Ordförande Lars Broman redogör för arbetsordningens regel i 32 § om att 
kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt ett medborgarförslag ska 
ha yttranderätt i samband med kommunfullmäktiges behandling av 
förslaget. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Lars Jalkevik har begärt att få yttra sig vid behandlingen av medborgar-
förslaget. 

Delbeslut 
      Lars Jalkevik får yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget. 

Lars Jalkevik redogör för bakgrunden till och innehållet i medborgar-
förslaget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Helena Fridlund (S) och Krister Andersson (V) med instämmande av Kicki 
Stoor (V), Erik Eriksson (MP) och Knut C.A. Scherman (SD): Bifall även 
till förslagspunkt tre – ersättningen för ledsagares omkostnader återinförs. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs.  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Helena Fridlunds m.fl. förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 43 ja-röster, 13 nej-röster och 5 ledamöter som avstår, beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag (bilaga § 181). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Socialnämnden 

Ekonomikontoret 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE                               Omröstning § 181 Återinför habiliteringsersättningen 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 
    
1:e vice ordf Lars Broman (MP) = ordf    

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP) X   

Jonny Gahnshag (S)  X   

Susanne Norberg (S)  X   

Renée Andersson (S)  X   
Lena Johnsson (S)  X   

Christer Falk (S)  X   

Ashti Azrafshan (S) Lilian Sundström (S 
                                   

 X  

Staffan Nilsson (S)  
 

X   
 

Krister Johansson (S)  X   

Christina Knutsson (S) Anna Strindberg 
(S) 

X   

Lars-Göran Johansson (S) Helena 
Fridlund (S) 

 X  

Berit Nyqvist (S)  X   

Claes Mankler (S)  X   

Monica Jonsson (S) 
 

X   

 Lars Jerdén (S)  X   

Margareta Källgren (S X   

Mustafa Güclü (S) X   

Yvonne Nygårds (S)   X  

Ragnar Kroona (S) X   

Maria Silverplatz-Thunström (S)  
 

X   

Evert Karlsson (S) X   

Carin Gustafsson (S) Mikaela Karlsson 
(S) 

 X  

Roger Jansson (S)  X   

Ev.eräsättare för Karl-Erik Pettersson (S) 
Runo Nilsson (S) 

  X 

Richard Holmqvist (MP)                        X 

Linnea Risinger (MP)  X  

Sara Ritäkt (MP) Erik Eriksson (MP)  X  

Ev.eräsättare för Lars Broman (MP) 
 

   

Krister Andersson (V)  X  
Kicki Stoor (V)  X  

Daniel Riazat (V)   X  

Stefan Nyrén (V) Eva Ferdeen (V)  X  

    

Mikael Rosén (M)  X   

Christer Carlsson (M)  
 

X   

Lilian Eriksson (M) Mats Rudert (M) X   

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M)  X   

 Bo Wickberg (M)  
 

X   

Christina Haggren (M) X   

Jan-Olof Montelius (M)  
 

X   

Annika Larsson (M) X   

Erich Colberg (M)  
 

X   

Kerstin Wåghäll (M)  X   

Göran Forsén (M) Gunilla Franklin (M)                          X   

Bertil Eek (M) Jean-Francois Loise (M) X   

Lars Runsvik (M) Vanja Ottevall (M) X   

Håkan Hammar (M) X   

Mats Dahlström (C) X   

Agneta Ängsås (C)    X 

Carl-Erik Nyström (C) Kristina Wahlén 
(C)  

X   

Anna Hägglund (C)  X   

Dan Westerberg (C) Göran Vestlund (C)                    X   

Maria Gehlin (FAP)  X   

Anders Pettersson (FAP) X   

Sten H Larsson (FAP) Kjell Hjort (FAP) X   

Stefan Clarström (FAP)  X   

Åsa Nilser (FP) Svante Parsjö Tegnér 
(FP)                                

X   

Ev.eräsättare för Lars-Erik Måg (FP) 
 

   

Katarina Gustavsson (KD)   X 

Håkan Nohrén (KD)    X 

Knut C.A. Scherman (SD)  X  

Ove Raskopp (op)  X  

Anders Samuelsson (op) X   

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S) Lars 
Broman (MP) 
 

 X  

                      Omröstningsresultat       43     13     5 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 182 Svar på medborgarförslag: Gratis busskort för 
skolungdomar 

KS0293/11 

Beslut 

         Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag har föreslagits att all skolungdomar i Falu kommun 
ska få ett ”upp till 20-kort”. 

Kommunstyrelsen föreslog den 27 september 2011 att förslaget skulle 
avslås eftersom det innebär kraftigt ökade kostnader för Falu kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 oktober 2011 att återremittera 
medborgarförslaget för utredning av vad förslaget innebär om det enbart 
gäller för gymnasieelever. 

Trafik- och fritidsnämnden och skolnämnden har därefter behandlat ärendet 
igen och konstaterar att i den redogörelse som delgavs kommunstyrelsen vid 
sammanträdet den 27 september 2011 fanns kostnaden för busskort till 
gymnasieelever med, beräknad till 5 700 000 kronor och gäller även idag. 
Nämnderna anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

Allmänna utskottets och kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget 
ska vara besvarat. 
Allmänna utskottet beslutade för egen del: 
Skolnämnden får i uppdrag att tillsammans med trafik- och fritidsnämnden 
kontakta ungdomsambassadörerna för en dialog angående 
medborgarförslaget. Kontakten ska ske innan kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 oktober 2012. 
Allmänna utskottets ordförande meddelade vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 oktober att trots att ungdomsambassadörernas 
verksamhet upphört har kontakter tagits med verksamma ungdomar i frågan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2011-03-31. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-10-13, § 178. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-11-17, § 106/ tjänsteskrivelse 
2011-10-31. 

Protokoll från skolnämnden 2011-12-14, § 222/ tjänsteskrivelse 2011-11-02. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-09-19, § 55. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 166. 

Yttranden på sammanträdet 
Maria Gehlin (FAP), Daniel Riazat (V), Linnea Risinger (MP), Svante Parsjö 
Tegnér (FP), Katarina Gustavsson (KD, Ove Raskopp (-) och Knut C.A. 
Scherman (SD) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsens förslag: Medborgarförslaget är besvarat. 

Håkan Hammar (M) med instämmande av Susanne Norberg (S): 
Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att medborgarförslaget ska avslås. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 

Skolnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 183 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Bättre kontroll 
på kommunens lokalkostnader  

KS0545/10 

Beslut 

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 
2012. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin har i kommunfullmäktige den 7 oktober 2010 lämnat en 
motion om bättre kontroll över kommunens lokalkostnader. 

Förslag till beslut är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

1. Förslaget om införande av dyra avstigningsklausuler avslås. 

2. Motionen i övrigt anses besvarad genom kommunstyrelse-
förvaltningens (kommunfastigheter) yttrande den 13 april 2012 av 
vilket framgår att föreslagna åtgärder redan beaktats i såväl policys 
som budget 2012. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin daterad 2010-09-03. 

Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2012-04-13. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2012-05-16, § 61. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 104. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-06-14, § 126. 

Sänds till 
Maria Gehlin 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 184 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP):  
Minska kostnaden för kommunens personal, 
löneadministration och övriga stödfunktioner 

KS0100/11 

Beslut 

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 
2012. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin föreslår i en motion:  

1. att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag 
till organisation av kommunens personal och löneadministration som 
är minst 5 000 000 kronor billigare jämfört med dagens organisation, 

2. att förslaget bör genomföras och ha ekonomisk effekt från den 1 
januari 2012 samt  

      3.   att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn 
kring dimensioneringen av kommunens övriga stödfunktioner som 
ekonomer, controller, diarium, sekreterare o.s.v. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet, personalkontoret och 
ekonomikontoret) har tillsammans svarat på motionen. Förslag till beslut är 
enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

1. Motionens intention bifalls i de delar som syftar till att organisera 
kommunens personal och löneadministration för att få till stånd en 
effektivare organisation med ett ikraftträdande som beslutas av 
kommunstyrelsen (motionens förslag punkt 1 och 2).  

2. Motionen bifalls vad gäller översyn kring en dimensionering av 
kommunens övriga stödfunktioner som ekonomer, controllers, 
registratorer, nämndsekreterare m.m (motionens förslag punkt 3). 

Kommunstyrelsen beslutade för egen del 

      1. Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) uppdras att fortsät-
ta med särskilt utredningsuppdrag för översyn av Falu kommuns      
löneadministration och HR (Human resources) utifrån väglednings-
diskussion fattat vid sammanträde för kommunstyrelsens allmänna 
utskott den 16 maj 2012. 

      2.   Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) uppdras att fort- 
sätta med utredningsuppdrag för översyn av Falu kommuns ekono-
mifunktion utifrån redovisade förutsättningar med återredovisning 
till kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 september 2012. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

       3.  Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) uppdras att utföra 
översyn av registrator och nämndsekreterarfunktion med 
återredovisning till kommunstyrelsens allmänna utskott den 14 
november 2012. 

     4.  Kommundirektören uppdras att ansvara för utredning om översyn av  
dimensionering av kommunens stödfunktioner i övrigt. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin 2011-01-18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet, personalkontoret och 
ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-05-02. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-05-16, § 51. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 103. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-06-14, § 125. 

Sänds till 
Maria Gehlin 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 185 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP), Sten H Larsson 
(FAP), Stefan Clarström (FAP) och Anders Pettersson 
(FAP): Färdigställa skateparken i betong istället för i 
asfalt och komplettera skateparken med en grönyta för 
allmänheten 

KS0667/11 

Beslut 

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 
2012. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamöterna Maria Gehlin, Sten H Larsson, Stefan 
Clarström och Anders Pettersson föreslår i motion daterad 2011-12-05 att 
skateparken färdigställs i betong istället för asfalt, att trafik- och fritids-
nämnden uppdras att säkerställa framtida underhållsbehov samt att Falu 
kommun i sin investeringsplan för 2015 planerar för en intilliggande park 
med grönytor, träd och sittplatser. 

Trafik- och fritidsnämnden, ekonomikontoret och kommunstyrelsen föreslår 
att motionen bifalls. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin, Sten H Larsson, Stefan Clarström och Anders 
Pettersson daterad 2011-12-05. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 14/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2012-01-30. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-08-10. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-08-28, § 131. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-09-13, § 153. 

Sänds till 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 186 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): 
Miljöförbättringar i Faluns skolor, framförallt i skolor 
med låg takhöjd 

KS0171/11 

Beslut 

  Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
november 2012. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

    Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Knut C. A. Scherman (SD) föreslår i en motion att kommunstyrelsen 
avsätter medel till skolförvaltningen och ger dem i uppdrag att anskaffa 
samt sätta upp mer grövre textil, med struktur utan störande motiv, i 
lämpliga tak och på väggar främst i skolor med låg takhöjd eller ekande 
ljud. 

Skolnämnden och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  

Ekonomikontorets, miljökontorets och kommunfastigheters förslag är att 
motionen avslås.   

Beslutsunderlag 
Motion från Knut C. A. Scherman (SD) 2011-02-15. 

Protokoll från skolnämnden 2011-06-22, § 101/tjänsteskrivelse 2011-05-10. 

Ekonomikontorets, miljökontorets och kommunfastigheters samordnade 
tjänsteskrivelse 2012-08-10. 

Protokoll från miljönämnden 2012-09-05, § 69. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-09-19, § 56. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 167. 

Sänds till 
Knut C. A. Scherman 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 187 Svar på motion från Agneta Ängsås (C) och Carl-Erik 
Nyström (C): Trygghetsboende eller seniorboende på 
landsbygden 

KS0296/12 

Beslut 

  Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
november 2012. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås i den del som avser att lämna hyresgarantier. 

2. I övrigt är motionen besvarad då det finns ett behov av nya 
boendealternativ på Faluns landsbygd och då nya trygghetsboenden 
planeras, framförallt i befintliga fastigheter. Ett nytt trygghetsboende 
har också öppnats i Bjursås. 

Sammanfattning 
Agneta Ängsås (C) och Carl-Erik Nyström (C) föreslår i en motion att 
kommunstyrelsen går in som garant för eventuella hyresförluster som 
uppstår i trygghetsboende eller seniorboenden som Kopparstaden upprättar i 
kommundelscentra eller andra delar av landsbygden där behov av 
trygghetsboende eller serviceboenden har påvisats och tillgodosetts av 
Kopparstaden.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-03-15. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-06-20, § 83/ tjänsteskrivelse 
2012-06-08. 

Kopparstadens svar 2012-06-27. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-14. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-09-18, § 84. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 168. 

Sänds till 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 188 Svar på motion från Dan Westerberg (C) och Mats 
Dahlström (C): Utveckla skidturismen i Sörskog 

KS0297/12 

Beslut 

  Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
november 2012. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

   Motionen är besvarad med hänvisning till trafik- och fritidsnämndens  
   beslut den 15 mars 2012 om omdisponering inom förvaltningens  
   investeringar för 2012 i syfte att vidareutveckla Sörskog som 
   friluftsområde. 

 

Sammanfattning 
Dan Westerberg (C) och Mats Dahlström (C), påpekar i en motion den 12 
mars 2012 vikten av att utveckla skidturismen i Sörskog och föreslår att  
Falu kommun till skidsäsongen vintern 2012/13 kompletterar 
servicebyggnaden i Sörskog med moderna toaletter. 

Trafik- och fritidsnämndens förslag är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-03-12. 

Protokoll trafik- och fritidsnämnden 2012-05-24, § 60/tjänsteskrivelse 2012-
05-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 85. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 169. 

Sänds till 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 189 Svar på motion från Lars-Erik Måg (FP):  
Minska trafikriskerna vid Östra Hamngatan 

KS0236/12 

Beslut 

  Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
november 2012. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen bifalles med hänvisning till tidigare beslut av trafik- och 
fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Lars-Erik Måg (FP) föreslår i en motion den 27 februari 2012 att trafik- och 
fritidsförvaltningen får i uppdrag att åter se över trafiksituationen på Östra 
Hamngatan och överväga att fullfölja beslutet från 2007. Det beslut som 
avses är trafik- och fritidsnämndens beslut den 21 maj 2007, där 
förvaltningen fick i uppdrag att på prov genomföra avstängning för 
fordonstrafik (utom för buss) på Östra Hamngatan mellan Falugatan och 
Vattugränd.  

Trafik- och fritidsnämndens föreslår att motionen bifalles med hänvisning 
till tidigare beslut. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-02-27. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-05-24, § 57/tjänsteskrivelse 
2012-04-26. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 86. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 170. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 190 Svar på motion från Lars-Erik Måg (FP):  
Skaffa en mobil radarkamera 

KS0234/12 

Beslut 

  Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
november 2012. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

     Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Lars-Erik Måg (FP) föreslår i en motion den 27 februari 2012 att trafik- och 
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att skaffa en eller ett par 
mobila skyltenheter med radar för att förbättra trafiksituationen i Falun. 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion 2012-02-27. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-06-13, § 77/tjänsteskrivelse 
2012-05-31. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 87. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 171. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 191 Svar på motion från Lars Broman (MP), Richard 
Holmqvist (MP), Inger Olenius (MP):  
Förbjud dubbar i centrala Falun 

KS0745/09 

Beslut 

  Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
november 2012. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

        Motionen är tillgodosedd och därmed bifallen.   

Sammanfattning 
Lars Broman (MP), Richard Holmqvist (MP) och Inger Olenius (MP) 
föreslår i en motion den 26 oktober 2009 att en utredning görs, byggd på 
mätningar av partikelhalter på flera platser i centrala Falun och vid olika 
tidpunkter. Framgår det att luftkvaliteten måste åtgärdas föreslår de att 
bilkörning med dubbade vinterdäck förbjuds i hela eller vissa delar av 
centralorten. 

Utvecklingsutskottet beslutade den 17 juni 2010 att återremittera motionen 
för inväntande av resultat från luftmätningar.  

Stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och trafik- och fritidsnämnden 
föreslår att motionen är tillgodosedd när det gäller utredningen och därmed 
besvarad i den delen. När det gäller införandet av förbud mot dubbdäck 
avslås motionen med hänvisning till resultaten från genomförda 
luftmätningar. 

Beslutsunderlag 
Motion 2009-10-26. 

Förvaltningsgemensam (stadsbyggnadskontoret, miljö-, trafik- och 
fritidsförvaltningen) tjänsteskrivelse 2010-04-26. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 93. 

Rapport 2012-01-30 Partikelmätningar i Falun 2012.  

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse 2012-05-15. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-06-13, § 73. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 88. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 172. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 192 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Kjell Hjort 
(FAP): Cykelväg mellan Ornäs och Sandhed 

KS0566/11 

Beslut 

  Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
november 2012. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

   Motionen är besvarad.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

      Prioriteringslistan, daterad den 23 augusti 2012, fastställs och skickas till  
      Region Dalarna. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin (FAP) och Kjell Hjort (FAP) föreslår i en motion den 19 
oktober 2011 att det byggs en gång- och cykelväg mellan Ornäs och 
Sandhed. Motionärerna skriver att vägen används mycket av både motions-, 
tävlingscyklister och skolbarn under cykelsäsongen. I dagsläget måste de 
dela vägen med övrig trafik till golfbanan, boende, jordbruksmaskiner, m fl 
och att det skett flera tillbud. De skriver också att flera av kommunens 
strategier och program syftar till att uppmuntra medborgarna att ta cykeln 
före andra fordon. 

Stadsbyggnadskontorets förslag är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-10-19. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-23. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 89. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 173. 

Sänds till 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 193 Svar på motion från Ragnar Kroona (S) och Anna 
Strindberg (S): Falu Kommun ska bygga en gång- och 
cykelbana mellan Boda och Svärdsjö centrum 

KS0688/10 

Beslut 

  Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
november 2012. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

       Motionen är besvarad.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

       Prioriteringslistan, daterad den 23 augusti 2012, fastställs och skickas   
       till Region Dalarna. 

Sammanfattning 
Ragnar Krona (S) och Anna Strindberg (S) föreslår i en motion den 18 
november 2011 att kommunen bygger en gång- och cykelväg mellan Boda 
och Svärdsjö centrum. Motionärerna skriver att vägen används av många 
som cyklar, går och kör moped. De skriver att vägrenen är obefintlig och 
anser att det är farligt för oskyddade trafikanter att använda vägen. Det finns 
inga alternativa vägar att cykla mellan Boda och Svärdsjö centrum. De 
skriver också att det ur miljö- och hälsosynpunkt är bra att medborgarna tar 
cykeln före andra fordon. 

Stadsbyggnadskontorets förslag är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-11-18. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-23. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 90. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 174. 

Sänds till 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 194 Svar på motion från Ove Raskopp (-): Skapande av en 
äldrepark 

KS0261/12 

Beslut 

  Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
november 2012. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

    Motionen är besvarad med hänvisning till trafik- och fritidsnämndens 
    beslut den 16 juni 2012 att utreda framtida utveckling av aktivitetsparker  
    för alla åldrar. 

 

Sammanfattning 
Ove Raskopp (-) föreslår i en motion den 3 mars 2012 att det undersöks om 
det är möjligt att skapa en äldrepark. Miljön i parken ska utformas efter de 
äldres behov och vara säker, trygg och stimulerande. Motionären menar att 
en äldrepark, som är öppen för alla åldrar, skulle öka intresset i alla åldrar 
för ett boende i kommunen. 

Trafik- och fritidsnämndens förslag är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-03-03. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-08-16, § 86/tjänsteskrivelse 
2012-05-24. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 91. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 175. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 195 Svar på motion från Krister Andersson (V), Kicki Stoor 
(V) och Daniel Riazat (V): Rutiner vid upphandling inom 
Falu kommun 

KS0619/11 

Beslut 

  Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
november 2012. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
     Motionen är besvarad med hänvisning till att motionärernas förslag redan   
     är tillgodosedda. 

 

Sammanfattning 
Krister Andersson (V), Kicki Stoor (V) samt Daniel Riazat (V) föreslår i en 
motion att upphandlingsformer som syftar till att gå runt LOU inte ska vara 
kommunens policy och att det utöver ordinarie revision anlitas en särskild 
konsult för oberoende granskning av rutiner och ekonomi fram till Skid-VM 
2015 inom trafik- och fritidsförvaltningen och de bolag som verkar på 
Lugnet. Motionen har ej föreslagit hur yrkandet ska finansieras. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-10-17. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-11. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 92. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 176. 

Sänds till 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 196 Inrättande av Kulturskola i Falun 

KS0193/11    

 

Beslut 
1. Kultur- och ungdomsnämnden får uppdrag att, inom ramen i den 

ekonomiska flerårsplanen, i enlighet med intentionerna i utredningen  
”Framtidens Kulturskola i Falun”, till höstterminen 2013 inrätta en 
kulturskola med Dans- och  musikskolan, Naturskolan, Falu 
Konstgrafiska verkstad, Arenan och Gruvbäckens  kulturcentrum 
som grund samt med en fritidsgård i  anslutning till de centrala 
delarna av verksamheten.   
En närmare utredning om möjligheten att inkludera Teknikverkstan i 
kulturskolan bör göras. 
En riskanalys med betoning på arbetsmiljö med anledning av 
förändringen bör göras.  
I avvaktan på att lokalfrågan löses bör de berörda enheterna 
genomgå en gemensam fortbildningssatsning kring världsarvsfrågor 
samt kring elever med funktionsnedsättningar.  

2. Utredningens förslag att inkludera grundskolans estetlärare i den nya 
kulturskolan avslås. 

3. Den nya kulturskolan placeras organisatoriskt under kultur- och 
ungdomsnämnden. 

4. Målgruppen för kulturskolan ska vara barn och vuxna med betoning 
på barn och unga och att skolans centrala delar ska finnas i Falu 
centrum. 

5. Kultur- och ungdomsnämnden får i uppdrag att detaljutforma 
kulturskolan med utbud, organisation, lokaler och budget. 

6. Kulturskolan ska ha världsarv och hållbar utveckling som inriktning. 

7. Kultur- och ungdomsnämnden får i uppdrag att, så länge som 
kulturbussar och Skapande skolamedel finns att tillgå, säkerställa 
skolornas transporter till Kulturskolan. Transporterna ska gälla 
verksamhet inom kulturgarantierna och särskilt beakta barnen i 
Faluns ytterområden. 

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra respektive nämnds 
reglemente i enlighet med föreslagna förändringar. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokollsanteckning 
Over Raskopp (-) lämnar följande protokollsanteckning: Skolan ska satsa på 
fortbildning av all personal så att de kan fånga upp, tolka och ta till vara de 
kulturella yttringar som spontant sker i möten mellan människor i olika miljöer. 
 

Sammanfattning 
Utredningen ”Framtidens Kulturskola i Falun” har tagits fram på uppdrag av 
kommunstyrelsens allmänna utskott. Kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan. Ärednet behandlades i 
kommunstyrelsen den 28 augusti där det antogs och lämnades över till 
kommunfullmäktige. Det togs upp i kommunfullmäktige den 13 september 
och återremitterades till kommunstyrelsen med uppdraget att ”återkomma 
till kommunfullmäktige med ett konkret förslag inkluderande organisation, 
budget och tilltänkt lokal”.  
Kommunstyrelseförvaltningen återkom med ett förtydligat och förändrat 
förslag till beslut kommunstyrelsen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut: 

1. Kommunfastigheter får i uppdrag att i samverkan med kultur- och 
ungdomsnämnden ta fram förslag på lokaler för kulturskolan i 
centrala Falun där det även ska finnas rum för en central fritidsgård 
och möjlighet för övriga kulturaktörer i Falun (föreningar, 
studieförbund, länskulturinstitutioner med flera) att ha verksamhet. 

2. Genomförandefasen ska kontinuerligt återredovisas till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-17/utredning 
remissvar. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-08-28, § 139. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-09-13, § 161. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-28. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 177. 

Yttranden på sammanträdet 
Over Raskopp (-) och Knut C.A. Scherman yttrar sig i ärendet. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Susanne Norberg (S), Staffan Nilsson (S), Jan-Olof Montelius (M), Linnea 
Risinger (MP) och Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  

Daniel Riazat (V): Punkt 6 i kommunstyrelsens förslag avslås i övrigt bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Gehlin (FAP): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 
ändringar: I beslutspunkt 1 stryks samt med en fritidsgård i anslutning till 
de centrala delarna av verksamheten 
Beslutspunkt 7 stryks helt.  
Dessutom föreslås följande tillägg: 
att fastställa att den nya Kulturskolans verksamhet på samma sätt som idag 
ska vara avgiftsfri när den ingår som en del i ordinarie undervisning på 
skoltid, 
 att skolnämnden i samverkan med kultur- och ungdomsnämnden får i 
uppdrag att ta fram förslag på kulturgarantier som utgår från att Kultur-
skolans verksamhet ska vara en resurs som bidrar till att måluppfyllelsen i 
förskolan och grundskolan ökar,  
att kulturgarantierna ska fastställas av kommunfullmäktige årligen med 
början i januari 2013, 
att kultur- och ungdomsnämnden får i uppdrag att, säkerställa skolornas 
transporter till Kulturskolan inom ramen av de 8 mkr. Transporterna ska 
gälla verksamhet inom kulturgarantierna och särskilt beakta barnen i Faluns 
ytterområden. 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar förslagen i ordning enligt nedan vilket 
kommunfullmäktige godkänner. 

Först prövas kommunstyrelsens förslag i beslutpunkt 1 mot Maria Gehlins 
föreslagna ändring att stryka samt med en fritidsgård i anslutning till de 
centrala delarna av verksamheten och kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag i punkt 6 mot Daniel 
Riazats avslag på densamma och kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställs kommunstyrelsens förslag i punkt 7 mot Maria Gehlins 
avslag på densamma och kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Maria Gehlins 
fyra tilläggssatser enligt ovan och finner att kommunfullmäktige avslår alla 
fyra. 

Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Maria Gehlins förslag. 

Med 32 ja-röster, 28 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag (bilaga § 196). 

Slutligen ställer sig kommunfullmäktige bakom resterande beslutspunkter 
(2-5, 8) i kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Kulturnämnden 

Skolnämnden 

Kommunfastigheter 

 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE                               Omröstning § 196 Kulturskola i Falun 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 
    
1:e vice ordf Lars Broman (MP) = ordf    

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP)  X  

Jonny Gahnshag (S)  X   

Susanne Norberg (S)  X   

Renée Andersson (S)  X   
Lena Johnsson (S)  X   

Christer Falk (S)  X   

Ashti Azrafshan (S) Lilian Sundström (S 
                                   

X   

Staffan Nilsson (S)  
 

X   

Krister Johansson (S)  X   

Christina Knutsson (S) Anna Strindberg 
(S) 

X   

Lars-Göran Johansson (S) Jonas 
Lennerthson (S) 

X   

Berit Nyqvist (S)  X   

Claes Mankler (S)  X   

Monica Jonsson (S) 
 

X   

 Lars Jerdén (S)  X   

Margareta Källgren (S X   

Mustafa Güclü (S) X   

Yvonne Nygårds (S)  X   

Ragnar Kroona (S) Jan-Olov Karlsson-
Fält (S) 

X   

Maria Silverplatz-Thunström (S)  
 

X   

Evert Karlsson (S) X   

Carin Gustafsson (S) Mikaela Karlsson 
(S) 

X   

Roger Jansson (S)  X   

Ev.eräsättare för Karl-Erik Pettersson (S) 
Runo Nilsson (S) 

X   

Richard Holmqvist (MP)                      X   

Linnea Risinger (MP) X   

Sara Ritäkt (MP) Erik Eriksson (MP)  X   

Ev.eräsättare för Lars Broman (MP) 
 

   

Krister Andersson (V) X   
Kicki Stoor (V) X   

Daniel Riazat (V)  X   

Stefan Nyrén (V) Eva Ferdeen (V) X   

    

Mikael Rosén (M)   X  

Christer Carlsson (M)  
 

 X  

Lilian Eriksson (M) Mats Rudert (M)  X  

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M)   X  

 Bo Wickberg (M)  
 

 X  

Christina Haggren (M)  X  

Jan-Olof Montelius (M)  
 

X   

Annika Larsson (M)  X  

Erich Colberg (M)  
 

 X  

Kerstin Wåghäll (M)   X  

Göran Forsén (M) Gunilla Franklin (M)                           X  

Bertil Eek (M)   X  

Lars Runsvik (M) Jean-Francois Loise (M)  X  

Håkan Hammar (M)  X  

Mats Dahlström (C)  X  

Agneta Ängsås (C)   X  

Carl-Erik Nyström (C) Kristina Wahlén 
(C)  

 X  

Anna Hägglund (C)   X  

Dan Westerberg (C) Göran Vestlund (C)                     X  

Maria Gehlin (FAP)   X  

Anders Pettersson (FAP)  X  

Sten H Larsson (FAP) Kjell Hjort (FAP)  X  

Stefan Clarström (FAP)   X  

Åsa Nilser (FP) Svante Parsjö Tegnér 
(FP)                                

 X  

Ev.eräsättare för Lars-Erik Måg (FP) 
 

   

Katarina Gustavsson (KD)  X  

Håkan Nohrén (KD)   X  

Knut C.A. Scherman (SD)  X  

Ove Raskopp (op)   X 

Anders Samuelsson (op) Göran Selvén (M)  X  

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S) Lars 
Broman (MP) 
 

X   

                      Omröstningsresultat       32     28     1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 197 Beslut om inrättande av: Visselblåsarfunktion i Falu 
kommun 

KS0398/12     

Beslut 
1. En visselblåsarfunktion inrättas i kommunen, senast den 1 mars 

2013, enligt personalkontorets utredning daterad den 12 juni 2012 
med kommunrevisionen som mottagare. 

2. De helägda kommunägda bolagen uppmanas att ansluta sig till 
kommunens visselblåsarfunktion senast juni 2013. 

Reservation 
Maria Gehlin (FAP), Anders Pettersson (FAP), Kjell Hjort (FAP) och 
Stefan Clarström (FAP) lämnar följande reservation: 
Vi reserverar oss mot beslutet med hänvisning till att vi kvarstår i vår över- 
tygelse att en extern mottagare av ”signalen” bättre garanterar anonymiteten 
och skyddet/stödet för uppgiftslämnaren. Likafullt stödjer den externa 
mottagaren en säkerhet i uppföljning och att ärendet blir hanterat. 
 

Sammanfattning 
Personalkontoret har utarbetat förslag på visselblåsarfunktion inom Falu 
kommun enligt uppdrag från kommunstyrelsens allmänna utskott. Förslaget 
bygger på antingen en mottagarfunktion internt inom kommunen med 
Kommunrevisionen som huvudman eller en extern upphandlad mottagare. 
Förslaget har utretts utifrån såväl etiska som juridiska perspektiv som också 
presenteras i utredningen. Under, angivna förutsättningar bör en vissel-
blåsarfunktion kunna inrättas i Falu kommun. 

Beslutet är enligt personalkontorets och kommunstyrelsens förslag, med den 
ändringen att förslaget att protokollen från de fackliga förhandlingarna ska 
läggas till handlingarna lyfts ur då det är en information som finns angivet i 
tjänsteskrivelsen. 
Allmänna utskottet beslutade för egen del att Visselblåsarfunktionen ska 
återredovisas till allmänna utskottet i mars 2014. 

Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2012-06-12/utredning med bilagor. 

Protokoll från facklig förhandling 2012-06-04. 

Utlåtande från kommunrevisionen 2012-05-13. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 178. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) och Richard Holmqvist (MP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag, där kommunrevisionen är mottagare. 

Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö Tegnér (FP), Katarina Gustavsson(KD) 
och Knut C.A. Scherman (SD): Enligt kommunstyrelsens förslag men med 
extern mottagare.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt Susanne Norbergs m.fl. förslag. 

Sänds till 
Personalkontoret 

Kommunrevisionen 

Helägda kommunala bolag 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 198 Redovisning av ej slutförda motioner 

KS0023/12                           
 

Beslut 
Stadskansliets redovisning av motioner vilkas beredning inte slutförts 
den 29 augusti 2012 tas till protokollet. 

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

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
12 april 2012. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2012-08-21. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-09-19, § 58. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 179. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Lars Broman (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden på sammanträdet 
Anna Hägglund (C) yttrar sig i ärendet. 

Sänds till 
Stadskansliet 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 199 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag 

KS0023/12                           
 

Beslut 
Stadskansliets redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte 
slutförts den 29 augusti 2012 tas till protokollet. 

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

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
12 april 2012. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2012-08-21. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-09-19, § 58. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 180. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Lars Broman (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Stadskansliet 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 200 Antagande av detaljplaneprogram för Stabergsviken 

KS0093/08 

Beslut 

Detaljplaneprogram för Stabergsviken antas.      

Sammanfattning 
Bergvik Skog AB äger stora markområden i Staberg, mellan Runn och väg 
266. Redan 2006 presenterade bolaget idéer om bostadsexploatering i 
området. 2008 inkom en ansökan om samordnad översiktlig planläggning 
för Staberg-Ragvaldsberg. Efter egna utredningar och fortsatta diskussioner 
med stadsbyggnadskontoret, meddelade Bergvik Skog AB att man önskar 
gå vidare med den del som ligger norr om småbåtshamnen i Staberg. Där 
vill man skapa uppemot 50 byggrätter, för i huvudsak friliggande villor men 
även med inslag av tätare bebyggelse, t ex kedjehus.  
Som ett inledande skede inför den kommande exploateringen har ett 
detaljplaneprogram för Stabergsviken, samrådshandling 26 april – 13 juni 
2011 varit utsänt på samråd. Detaljplaneprogrammet ska, sedan det 
reviderats efter samrådet och antagits av kommunfullmäktige, ligga till 
grund för kommande detaljplan för området.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare för egen del:  
Samrådsredogörelsen upprättad av stadsbyggnadskontoret den 18 juli 2012 
godkänns. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-24. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 93. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 182. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret 
Bergvik Skog AB 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 201 Antagande av detaljplaneprogram Herrgårdsviken-
Sundet 

KS0574/06 

Beslut 
Detaljplaneprogram för Herrgårdsviken – Sundet antas. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott den 25 april 2006 att upprätta ett detaljplaneprogram för 
Herrgårdsviken-Sundet, med inriktning att hitta en gemensam VA-lösning 
och att se om det är möjligt att hitta mark som är lämpad för ny bebyggelse.  
Ett förslag till detaljplaneprogram på Herrgårdsviken-Sundet godkändes för 
samråd av kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 17 maj 2011. Därefter 
var den ute på samråd under sommaren 2011. De inkomna yttrandena har 
sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter samrådet har programmet 
reviderats av stadsbyggnadskontoret. Efter antagande i kommunfullmäktige 
kommer programmet att ligga till grund för framtagande av detaljplan och 
bildande av verksamhetsområde för VA. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare för egen del: 
1. Samrådsredogörelsen upprättad av stadsbyggnadskontoret  
    den 5 september 2012 godkänns. 
2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att i samverkan med Falu  
    Energi & Vatten påbörja arbetet med att utvidga verksamhets-  
    område för Herrgårdsviken-Sundet. 
3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta förslag till de- 
    taljplan/-er. 
4. Planuppdraget innebär inte något slutligt ställningstagande i  
    sakfrågan. 
 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-05. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 94. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 183. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 202 Antagande av Energi- och klimatprogram för Falu 
kommun 

KS0149/10 

Beslut 
     Energi- och klimatprogram för Falu kommun – Förnybar energi för  
     Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050, daterad den 5 september  
     2012, antas. 

Sammanfattning 
Energi- och klimatfrågorna är en viktig framtidsfråga där kommunerna har 
en viktig uppgift. Genomförandet av miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan har preciserats i propositionen En sammanhållen energi- 
och klimatpolitik som fastställts av riksdagen. Kommunerna är också i 
särskild lag ålagda att ha en energiplan.  

Programmet anger en vision för ett energiintelligent Falun 2050, några 
milstolpar på väg mot visionen och strategier för utvecklingen och viktiga 
aktörer inom programmets delområden 

Falu kommun har goda förutsättningar att vara en föregångare i denna 
utveckling. Energi- och klimatprogrammet beskriver dessa förutsättningar 
samt ett antal delområden med strategier och viktiga aktörer. 

För att förverkliga programments vision krävs verkningsfulla åtgärder inom 
de olika områdena. Dessa åtgärder kommer att tas fram i dialog med berörda 
aktörer och följas upp som en del av Miljöprogrammet. Tillsammans med 
bland annat Avfallsplanen och Trafikstrategin är programmet en tematisk 
fördjupning av Miljöprogrammet.  

Programmet har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från 
kommunstyrelseförvaltningen Miljö och Folkhälsa, stadsbyggnadskontoret, 
kommunfastigheter, Falu Energi & Vatten AB och Kopparstaden AB.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-05. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 95. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 184. 

Yttranden på sammanträdet 
Richard Holmqvist (MP) yttrar sig ärendet. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) och Mats Dahlström (C): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Sänds till 
Miljöförvaltningen för publicering på www.falun.se 

Stadsbyggnadskontoret 

Kommunfastigheter 

Falu Energi & Vatten AB  

Kopparstaden AB. 

 

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

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 203 Antagande av Plan för ökad återvinning och 
resurshushållning - Avfallsplan för Falu kommun 

KS0694/10 

Beslut 
      Plan för ökad återvinning och resurshushållning – Avfallsplan för Falu    
      kommun, Strategier och mål, daterad den 4 september 2012, antas. 

Sammanfattning 
I arbetet för ett hållbart samhälle är resurshushållning och återvinning en 
nyckelfråga. I den nationella avfallsplanen och i EU-direktiv finns en 
strävan att minska avfallsmängderna och åstadkomma resurseffektiva och 
giftfria kretslopp. Dessa intentioner ska även prägla den renhållningsordning 
med avfallsplan som varje kommun enligt 15 kap 11 § Miljöbalken ska ha.  

Den 18 januari 2011 fick miljöförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till reviderad kommunal avfallsplan tillsammans med Falu Energi & 
Vatten. Förslaget har tagits fram i en process tillsammans med länsstyrelsen 
och övriga dalakommuner. Miljörådet har även utsett en politisk referens-
grupp som följt arbetet.  

Avfallsplanen, Strategier och mål, gäller för perioden 2013-2017 och ska 
antas av kommunfullmäktige. Styrdokument på nationell och EU-nivå samt 
de regionala och lokala förutsättningarna för avfallsarbetet presenteras i ett 
underlag. Åtgärder för genomförande av strategier och mål finns samlade i 
ett åtgärdsprogram där även ansvaret för respektive åtgärd är fördelat. 
Åtgärdsprogrammet kommer att följas upp och kompletteras löpande i 
dialog med berörda aktörer. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 96. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 185. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Miljöförvaltningen för publicering på www.falun se 

http://www.falun/
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 204 Antagande av Trafikstrategi för Falu kommun 

KS0396/09 

Beslut 
      Trafikstrategi för Falu kommun, version september 2012, antas.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 7 mars 2006, uppdrag om att 
en Trafikstrategi skulle upprättas för Falu kommun. Arbetet har därefter 
pågått sedan 2009 i projektarbetsform på stadsbyggnadskontoret. 
Stadsbyggnadsberedningen har fungerat som politisk vägledningsgrupp 
under arbetet. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslöt, den 17 augusti 
2010, att godkänna en vision för Trafiken i Falun 2030 som underlag för 
arbete.  

Den 18 oktober 2011 beslöt kommunstyrelsen att remittera förslag till 
Trafikstrategi. De svar som inkommit har sammanställts och kommenterats i 
Redogörelse för remiss daterad den 4 september 2012. De ändringar som 
föreslås i redogörelsen har införts i Trafikstrategin. I och med detta är den 
färdig för antagande. Den bör antas av kommunfullmäktige och ska därefter 
fungera som ett strategiskt styrdokument för Falu kommun.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-04. 

Trafikstrategi för Falu kommun, version september 2012. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 97. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 186. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret för publicering på www.falun.se 

 

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

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 205 Nya tävlingsbanor för längdskidåkning på Lugnet 

KS0495/12 

Beslut  
1. Trafik- och fritidsnämndens investeringsram utökas 2013 med 4,0 

mnkr. 

2. Den del som investeras under 2012 sker inom befintlig 
investeringsram genom omdisponering från försenad investering och 
med motsvarande återväxling 2013. 

3. Investeringens kapitalkostnader ska finansieras med den beviljade 
utökade driftsramen för VM 2015. 

Reservation 
Ove Raskopp (-) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
För att kunna arrangera alla typer av längdskidåkningstävlingar föreslår 
trafik- och fritidsnämnden att spårsystemet och skidstadion vid Lugnet 
förnyas och kompletteras. Tävlingsformer som inte fanns när nuvarande 
bansystem och stadion konstruerades och bristen på kortare banor för 
ungdomar och juniorer gör att trafik- och fritidsnämnden tillstyrker att Falu 
kommun skaffar sig ett komplett system med banor i längder 1,6–10 km. 
Bansystemet är planerat tillsammans med Sveriges television och 
Internationella skidförbundet under 1,5 år, där Länsstyrelsen Dalarna, 
skidklubbar och åkare har varit delaktiga. 
Trafik- och fritidsnämnden och Lugnets Utvecklings- och Förvaltnings AB 
(LUFAB) föreslås ansvara för anläggandet av det nya bansystemet. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott behandlade den 18 september 2012, 
utökade investerings- och driftramar för byggandet av de delar av 
längdbanesystemet som ligger på den mark som inte överförts till LUFAB, 
på trafik- och fritidsnämndens begäran.  

Ärendet återremitterades för komplettering med investeringsbelopp och 
kostnadskalkyler och i syfte att säkerställa att den utökade driftramen, om 
möjligt, inte överskrids, ska trafik- och fritidsnämnden tillsammans med 
LUFAB, arbeta fram en plan över vilka VM-investeringar som prioriteras 
och vilka ekonomiska konsekvenser dessa har på nämndens driftram över 
tiden. Planen presenteras på kommunstyrelsens sammanträden den 2 
oktober 2012. 

Trafik- och fritidsnämnden har på nytt behandlat ärendet den 20 september 
2012 och beslutat att hos kommunstyrelsen begära att 1,6 mnkr år 2012 och 
2,4 år 2013 mnkr tillförs trafik- och fritidsnämndens investeringsram. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kapitalkostnaden för detta investeringsbelopp finansieras inom den redan 
beslutade utökade driftsramen för att finansiera VM-anläggningarnas ökade 
driftkostnader. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare för egen del: 
1. Redogörelsen för planen över vilka VM-investeringar som ska prioriteras 
delges kommunstyrelsen. 
2. Presidierna i utvecklingsutskottet, trafik- och fritidsnämnden och LUFAB 
får i uppdrag att fortsätta dialogen om vilka VM-investeringar som ska 
prioriteras 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-09-12. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 99. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-09-20, § 112. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-09-28. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 187. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

LUFAB 

Ekonomikontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 206 Ombyggnation av ishallen på Lugnet 

KS0524/12 

Beslut 
1. Godkänna ombyggnation av ishallen där tillkommande hyra är satt 

till 3 528 tkr/år. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att inarbeta en utökad driftram till 
trafik- och fritidsnämnden från 2014 för att täcka ökade 
driftkostnader. 

3. I första hand ska det utökade utrymmet mot trafik- och 
fritidsnämnden skapas genom att omdisponera inom kommunens 
redan beslutade totala driftsram. 

Reservation 
Ove Raskopp (-) reserverar sig mot beslutet. 
Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V) och Eva Ferdeen (V) lämnar skriftlig 
reservation som biläggs protokollet. 

Sammanfattning 
Under hösten 2010 och våren 2011 arbetade Lugnetenheten inom trafik- och 
fritidsförvaltningen med ishallprojektet i syfte att bestämma verklig status 
på befintlig ishall, behov av åtgärder, föreningarnas önskemål om 
utveckling samt att budgetkalkylera kostnaden för totalrenovering av 
ishallen. Investeringsanslag beviljades 10 mnkr för 2011 och 45 mnkr för 
2012. Den av förvaltningen föreslagna förbättring och utveckling av ishallen 
för ytterligare 18 mnkr avslogs i budgetprocessen. 

Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 20 oktober 2011 att avbryta 
processen med totalrenovering av Lugnets ishall, avbryta upphandlingen av 
samarbetspartner/entreprenör samt att föreslå kommunstyrelsen att över-
lämna ärendet till Lugnets Utvecklings- och Förvaltnings AB (LUFAB). 

LUFAB har i ett brev presenterat alternativ för renovering/investering av 
ishallen där en ny hyresnivå presenterats för en ombyggd ishall i enlighet 
med de funktionskrav som trafik och fritidsförvaltningen ställt. Dessa 
funktionskrav har tagits fram i samråd med föreningar som är verksamma i 
ishallen. Tillkommande hyra utöver dagens för den nya ishallen är satt till 
3 849 tkr/år. Av denna ökning är Falu Curling Club beredd att ta utökade 
kostnader i form av ökad hyra för en utbyggd curlinghall till 6 curlingbanor. 
Den ökade hyresnivå som diskuteras är 250 tkr/år (hyresvärd är trafik- och 
fritidsnämnden). 

Ekonomikontorets föreslår att ombyggnation av ishallen enligt trafik-  
och fritidsnämndens föreslagna alternativ godkänns.  Kommunstyrelsen  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

får i uppdrag att inarbeta en utökad driftram till trafik- och fritidsnämnden 
från 2014 för att täcka ökade driftkostnader. I första hand ska det utökade 
utrymmet mot trafik- och fritidsnämnden skapas genom att omdisponera inom  
kommunens redan beslutade totala driftsram.  

Ekonomikontoret kompletterar ärendet, enligt beslut i utvecklingsutskottet 
den 18 september, och presenterar två alternativ som underlag för 
hyresberäkning:  
alternativ 1 där tillkommande hyra är satt till 3 849 tkr/år och  
alternativ 2 där tillkommande hyra är satt till 3528 tkr/år. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag men med följande justering i första 
beslutssatsen: Godkänna ombyggnation av ishallen enligt alternativ 2 där tillkomm- 
ande hyra är satt till 3 528 tkr/år. 
Kommunstyrelsen beslutade för egen del: 
Undertecknat kontrakt med Falu Curling Club innebärande ökad hyra, presenteras 
på kommunfullmäktiges sammanträde, tillsammans med ytterligare underlag 
beträffande ekonomisk förmåga och långsiktighet. 
På kommunfullmäktiges sammanträde meddelas att det här är ett uppdrag för 
trafik- och fritidsnämnden att tillsammans med hyresvärden LUFAB och 
isföreningarna skapa en så bra isanläggning som möjligt, och avtala med föreningarna 
om eventuellt ytterligare ambitionshöjningar. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-09-12. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 100. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 188. 

Yttranden på sammanträdet 
Kjell Hjort (FAP) och Krister Andersson (V) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) och Jonas Lennerthson (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag med den ändringen att första beslutssatsen ändras till: Godkänna ombyggnation 
av ishallen där tillkommande hyra är satt till 3 528 tkr/år.  
Kicki Stoor (V): Avslag, då förslaget innebär en utökad driftsram. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Jonny Gahnshags m.fl. förslag. 
 
Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden och ekonomikontoret 

LUFAB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 207 Utökade medel till färdigställandet av de mindre 
hoppbackarna på Lugnet 

KS0127/10 

Beslut 
1. Färdigställande av underbackar för de mindre hoppbackarna, genom 

uppdrag till Lugnets Utvecklings- och Förvaltnings AB (LUFAB), 
enligt lämnat förslag vilket uppgår till 10 mnkr. 

2. Ökade driftkostnader kopplade till denna investering ingår som en del 
av redan beslutad utökad driftsram till trafik- och fritidsnämnden, 
som betalar hyra till LUFAB. 

Reservation 
Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V) och Eva Ferdeen (V) lämnar skriftlig reservation 
som biläggs protokollet, (se bilaga § 207). 
Richard Holmqvist (MP), Linnea Risinger (MP), Erik Eriksson (MP) och 
Lars Broman (MP) reserverar sig mot beslutet, (se bilaga § 207). 
Svante parsjö Tegnér (FP) och Knut C.A. Scherman reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Ove Raskopp (-) lämnar protokollsanteckning, (se bilaga § 207). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen och trafik- och fritidsförvaltningen 
presenterade i februari 2010 förslag på utveckling av ett s k Freeridekoncept 
på Lugnetområdet. Detta i dialog med Falu kommun, Region Dalarna, 
Falun-Borlängeregionen, Svenska Skidförbundet och det internationella 
skidförbundet i samband med beslutet om att få arrangera Skid-VM 2015. 

Kommunstyrelsen beslutade, den 2 mars 2010, att ställa sig positiv till detta. 
Samtidigt beslutades att trafik- och fritidsnämnden skulle påbörja 
genomförandet av detta inom ramen 5 mnkr och då riktat mot backhoppning 
för ungdomar.  

Styrelsen för LUFAB beslutade den 7 september 2012 att ge uppdraget till 
VD:n  att färdigställa underbackarna till ungdomsbackarna. Detta under 
förutsättning att kommunstyrelsen fattar motsvarande beslut. 

I det underlag som tagits fram för fortsättning av färdigställande av de 
mindre hoppbackarna framgår en total nettoinvestering på ca 18 mnkr. Detta 
under förutsättning att försäljning av ursprängda bergsmassor genererar 
intäkt med ca 6,5 mnkr. 

Nu föreslagen delinvestering är färdigställande av underbackar, vilket 
beräknas till totalt ca 14,5 mnkr, varav 5 mnkr beviljades under 2010 och 



 54 (70) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

har upparbetats under 2011. Det är inom detta delprojekt en intäkt för 
försäljning av ursprängda bergsmassor redovisas varför nettoinvesteringen 
beräknas till 8 mnkr.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-09-12. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-03-02, § 30. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 101. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 189. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Jonas Lennerthson (S): Bifall till beslutpunkt 1 och avslag till beslutpunkt 2 
i kommunstyrelsens förslag. 

Lars Jerdén (S) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (FP) och Knut 
C.A. Scherman (SD): Återremiss för klargörande av syftet med 
investeringen hur den hänger samman med ” Freeridekoncept” och hela 
Lugnets utveckling och vad bygget av 1 – 3 underbackar och hopptorn 
kostar. 

Richard Holmqvist (MP): Återremiss eller bevilja 3,5 mnkr (netto-
kostnaden) för färdigställandet av de mindre hoppbackarna. 

Kicki Stoor (V) och Ove Raskopp (-): Avslag till förslaget. 

Beslutsgång  
Ordföranden prövar förslagen i ordning enligt nedan vilket 
kommunfullmäktige godkänner. 

Först ställs förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och 
ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Därefter ställs kommunstyrelsens förslag, beslutspunkt 1, att bevilja 10 
mnkr för färdigställandet av hoppbackarna mot Richard Holmqvists förslag 
att bevilja 3,5 mnkr och kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens beslutspunkt 1 mot Kicki 
Stoors m.fl. avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Därefter ställs kommunstyrelsens beslutspunkt 2 mot Kicki Stoors m.fl. 
avslag och kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

LUFAB 

Ekonomikontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 208 Ombyggnad av f.d. gymnastiksal på Rönndalsskolan 

KS0529/12 

Beslut 
3 500 tkr ur investeringsbudget 2012 omfördelas för ombyggnad av 
 f d gymnastiksal vid Rönndalsskolan. 

Sammanfattning 
År 2008-2009 byggdes allaktivitetshallen på Rönndalsskolan av Hallen i 
Enviken AB. Falu kommun hyr lokaler för fritidsgård och tider i sporthallen 
till elevernas idrott. Den befintliga gymnastiksalen på skolan blev därmed 
överflödig. Delar av gymnastiksal och omklädningsrum byggdes om med 
allergisluss år 2010 som en första etapp. Nu föreslås ombyggnaden fortsätta 
för att på så sätt både effektivisera lokalnyttjande och att avhjälpa brister i 
lokaler.  

Fasighetsutskottet har för egen del beslutat, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan: 
- Projektet ges igångsättningstillstånd. 
- Fastighetschefen får i uppdrag att teckna avtal med totalentreprenör 
avseende ombyggnaden, under förutsättning att skolförvaltningen 
godkänner tilläggshyra.  
- Markchefen får i uppdrag att starta försäljningsprocessen för Klockarnäs 
52:16 och återredovisa förslag på köpekontrakt. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2012-08-31. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2012-09-19, § 70. 

Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2012-09-26. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 190. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Johansson (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Skolförvaltningen 

Ekonomikontoret, kommunfastigheter och stadsbyggnadskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 209 Beslut om försäljning av fastigheter tillhörande 
KopparStaden AB 

KS0556/12    

Beslut 
1. Kopparstaden AB får avyttra föreslagen volym lägenheter (ca 500 

lägenheter) och frigjort kapital får användas inom bolaget för 
kommande investeringar i underhåll och nybyggnation. 

2. Kopparstaden ska föra en dialog med kommunstyrelsens presidium 
under försäljningsprocessen. 

3. Vid försäljning pröva möjligheten med en återköpsklausul om den 
nya ägaren säljer fastigheterna vidare. 

Reservation 
Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V), Krister Andersson (V) och Eva Ferdeen (V)  
lämnar skriftlig reservation som biläggs protokollet. 
Lars Broman (MP), Knut C.A. Scherman (SD) och Ove Raskopp (-) reserverar  
sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Kopparstaden AB har vid styrelsemöte den 17 september 2012 
fastsällt Affärsplan 2013-2016 och enhälligt beslutat att begära hos 
kommunfullmäktige att få tillåtelse att avyttra delar av beståndet, ca 500 
lägenheter (motsvarande 8% av beståndet), under kommande år för att 
möjliggöra framtida nyproduktion och underhållsåtgärder i befintligt 
bestånd. 

VD i Kopparstaden AB Pernilla Wigren redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kopparstadens begäran 2012-09-17/protokoll 2012-09-17. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-09-23. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 181. 

Yttranden på sammanträdet 
Mats Dahlström (C) yttrar sig i ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S), Krister Johansson (S), Stefan Clarström (FAP), 
Katarina Gustavsson, (KD), Svante Parsjö Tegnér (FP), Maria Gehlin (FAP) 
och Mikael Rosén (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Richard Holmqvist (MP) och Knuts C.A. Scherman (KD): Återremiss då 
beslutsunderlaget är ofullständigt. 

Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V) och Ove Raskopp (-): Avslag till 
förslaget. 

Lena Johnsson (S) med instämmande av Jonny Gahnshag (S): Tillägg till 
förslaget att vid försäljning pröva möjligheten med en återköpsklausul om 
den nya ägaren säljer fastigheterna vidare (3). I övrigt enligt kommun-
styrelsens förslag. 

Mikael Rosén (M): Avslag till Lena Johnssons tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar förslagen i ordning enligt nedan vilket kommun-
fullmäktige godkänner. 

Först prövas förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och 
ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Därefter ställs kommunstyrelsens förslag mot kommunstyrelsens förslag 
tillsammans med Lena Johnssons tillägg (3) och kommunfullmäktige ställer 
sig bakom att beslutet innefattar tre beslutspunkter.  

Slutligen ställs förslaget om bifall till kommunstyrelsens förslag 
tillsammans med Lena Johnssons tillägg mot Kicki Stoors m.fl. avslags-
förslag och kommunfullmäktige beslutar enligt Lena Johnssons m.fl. 
förslag. 

 

Sänds till 
Kopparstaden AB 

Ekonomikontoret 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 210 Entledigande av uppdrag som ersättare i 
omvårdnadsnämnden samt fyllnadsval 

KS0002/12 

Beslut 
1. Gunnar Rydberg (S) entledigas från uppdraget som ersättare i  

omvårdnadsnämnden. 
 

2. Birgitta Gradén (S) utses till ny ersättare i omvårdnadsnämnden. 
 

Sammanfattning 
Gunnar Rydberg har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ersättare i omvårdnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2012-09-17. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för valberedningens förslag 
 och yrkar bifall till detsamma. 
 

Sänds till 
Gunnar Rydberg 

Birgitta Gradén 

Omvårdnadsnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 211 Entledigande av uppdrag som ledamot i skolnämnden 
samt fyllnadsval 

KS0002/12 

Beslut 
1. Klas Vestergren (M) entledigas från uppdraget som ledamot i  

skolnämnden. 
 

2. Mika Savolainen (M) utses till ny ledamot i skolnämnden. 
 

3. Erik Brunnert (M) utses som ny ersättare i skolnämnden 
 

Sammanfattning 
Klas Vestergren har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ledamot i skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2012-10-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för valberedningens förslag 
 och yrkar bifall till detsamma. 
 

Sänds till 
Klas Vestergren  

Mika Savolainen  

Erik Brunnert 

Skolnämnden 

Förtroendemannaregistret 

 

 

 

 



 61 (70) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 212 Val av god man enligt fastighetsbildningslagen samt 
förtroendeman i Hemvärnet 

KS0002/12 

Beslut 
Torbjörn Aulin (FAP) utses som god man enligt fastighetsbildnings-
lagen (1970:988), samt förtroendeman i Hemvärnet. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige entledigade Ove Stegunger från uppdragen som god 
man enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), samt förtroendeman i 
Hemvärnet vid sammanträdet den 13 september. Nytt val ska göras vid 
dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-09-13, § 169. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för valberedningens förslag 
 och yrkar bifall till detsamma. 
 

Sänds till 
Torbjörn Aulin  

Länsstyrelsen Dalarna 

Hemvärnet 

Förtroendemannaregistret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 213 Interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) ställd till 
skolnämndens ordförande Daniel Riazat (V):  
Daniel Riazat friskolornas bästa vän? 

KS0004/12 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Svante Parsjö Tegnér ställer i en 
interpellation till skolnämndens ordförande Daniel Riazat frågor angående 
skolförvaltningens beslut att lägga idrottsprofilen på det kommunala 
gymnasiet i malpåse. 

Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 22 november 2012. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2012-09-17 (bilaga § 213). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 214 Svar på interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) 
ställd till kommunalrådet Jonny Gahnshag (S): 
Lika villkor för friskola/kommunal skola och hallhyran 
på Lugnet 

KS0004/12 

Beslut 
Interpellationen får ställas.     

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Svante Parsjö Tegnér ställer i en 
interpellation till kommunalrådet Jonny Gahnshag frågor angående lika 
villkor för friskola/kommunal skola beträffande hallhyran på Lugnet. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2012-09-24 (bilaga § 214). 

Svar från Jonny Gahnshag 2012-10-10 (bilaga § 214). 

Yttranden 
Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på interpellationen. 

Svante parsjö Tegnér tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten deltar Jonas Lennerthson. 

 

Ordförande Lars Broman förklarar därefter att debatten är avslutad. 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 215 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Barnomsorg 
kvällar, helger samt nätter 

KS0552/12 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att utreda behovet av införandet av barnomsorg även på obekväm arbetstid, 
innebärande kvällar, helger samt nätter. Reglerna vid ansökningarna ska 
vara tydliga och kostnaderna för omsorg vid obekväm arbetstid ska rymmas 
inom reglerna för maxtaxan. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-09-18 (bilaga § 215). 

Sänds till 
Katarina Gustavsson 

 
 



Motion till kommunfullmäktige 

Barnomsorg kvällar helger samt nätter! 
Avsaknad av barnomsorg på obekväm arbetstid ska inte vara ett hinder för att få jobb 
anser Kristdemokraterna i Faun. Därför föreslår vi i vår motion att Falu kommun 
erbjuder barnomsorg även kvällar och helger samt nätter.  Redan idag vet vi att vissa 
grupper t.ex. ensamstående föräldrar och kulturarbetare drabbas hårt av att 
kommunen erbjuder omsorg enbart på kontorstid.  Detta är orimligt med tanke på att 
familjer ser olika ut och att kraven på de anställdas tillgänglighet och flexibilitet blir allt 
viktigare. . Vi vet också att skiftarbete inom de kommunala verksamhetsområdena är 
ofrånkomligt. Därför bör vi tänka om och erbjuda de tider som krävs för att samhällets 
servicefunktioner ska fungera tillfullo.  Ingen ska behöva tacka nej till ett jobb på grund 
av att kommunen inte erbjuder omsorg på obekväm arbetstid. 

För att erhålla omsorg på obekväm arbetstid skall det röra sig om ett regelbundet 
och kontinuerligt omsorgsbehov för kortare eller längre tid. Dessutom krävs att 
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. En noggrann prövning av behovet ska 
göras i varje enskilt fall.  Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg och schema 
från arbetsgivaren. Möjligheten att förändra arbetstiderna ska också prövas.  
Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ska rymmas inom reglerna för 
maxtaxan. Kristdemokraterna i Falun anser därmed att öppethållandet skall 
motsvara behoven samt att regler för ansökningar för obekväm arbetstid ska vara 
tydliga för de berörda.  

 
Med tanke på det som anförts vill jag föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
Att kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av 
införandet av omsorg även på obekväm arbetstid, detta innebär kvällar, helger samt 
nätter.  
Att reglerna vid ansökningarna ska vara tydliga och att kostnaderna för omsorg vid 
obekväm arbetstid ska rymma inom reglerna för maxtaxan. 
 
Katarina Gustavsson, Kristdemokraterna 
20120918 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 216 Motion från Knut C.A. Scherman (SD): Stopp för 
användning av kött från halalslaktade djur samt stopp 
för matdiskriminering av svenskfödda icke muslimska 
barn 

KS0560/12 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Knut C.A. Scherman framför i en motion att Falu kommun alltid ska verka 
för ett totalstopp för användning av kött från halalslaktade djur inom 
kommunens verksamheter. Samma mat ska serveras samtliga barn utan 
andra undantag än specialkost pga. sjukdom.  

Beslutsunderlag 
Motion 2012-09-18 (bilaga § 216). 

Sänds till 
Knut C.A. Scherman 
 
 





 66 (70) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 217  Medborgarförslag: Utomhusscen i Regementsparken 

KS0564/12 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag framförs att en utomhusscen ska byggas i 
Regementsparken för uppträdande av olika slag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-09-26 (bilaga § 217). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 218 Medborgarförslag: En mjuk löparbana runt Tisken, 
bredvid den befintligt asfalterade gångvägen 

KS0565/12 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det bredvid den asfalterade gångbanan 
runt Tisken görs en löparbana som har ett mjukt underlag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-09-26 (bilaga § 218). 

 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 219 Medborgarförslag: Elrullstolar på kommunens 
äldreboenden 

KS0566/12 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en elrullstol köps till vart och ett av 
kommunens äldreboenden. Rullstolen används i vården och även med 
möjlighet för anhöriga att låna. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-09-22 (bilaga § 219). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 220 Svar på interpellation från Mats Dahlström (C) ställd till 
kommunalrådet Susanne Norberg (S):  
Ska Falu kommuns kostprojekt syfta till att lyfta 
kvaliteten på skolmaten i Falun genom stimulans och 
kreativitet hos de anställda eller genom likriktning av 
villkor? 

KS0004/12 

Beslut 
Interpellationen får ställas.    

 

Sammanfattning 
Mats Dahlström ställer i en interpellation till kommunalrådet Susanne 
Norberg frågan om Falu kommuns kostprojekt ska syfta till att lyfta 
kvaliteten på skolmaten i Falun genom stimulans och kreativitet hos de 
anställda eller genom likriktning av villkor? 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2012-10-08 (bilaga § 220). 

Svar från Susanne Norberg 2012-10-09 (bilaga § 220). 

Yttranden 
Susanne Norberg redogör för sitt svar på interpellationen. 

Mats Dahlström tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

 

Ordförande Lars Broman förklarar därefter att debatten är avslutad. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-10-11 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 221 Interpellation från Dan Westerberg (C) ställd till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag (S):  
Angående tillämpningen av kommunens 
lokaliseringsstrategi för handel i Falun 

KS0004/12 

Beslut 
         Interpellationen får ställas 

 

Sammanfattning 
I en interpellation från Dan Westerberg till kommunstyrelsens ordförande 
ställs fråga om tillämpningen av kommunens lokaliseringsstrategi för handel 
i Falun. 

Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 22 november 2012. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2012-10-09 (bilaga § 221). 

 
 
 



                                                                                                                        2012-10-09 
 
 
 
 
 
                                                 Till 
                                                 Kommunfullmäktige i Falu kommun 
 
 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag 
 
 
Ang. tillämpningen av kommunens lokaliseringsstrategi.för handel i Falun 
 
Faluns största handelsplats utanför centrum har etablerats på Dalregementet kring ICA Maxis 

etablering. Av kommunens lokaliseringsstrategi för handel som nyligen antogs av 

kommunfullmäktige framgår, på sidan 13, att i den senaste etappen på Dalregementet har endast 

handel med skrymmande varor tillåtits.  

 

En rundtur i den nya etappen med närmare tiotalet butiker visar att det som står i 

lokaliseringsstrategin inte följs. Således har t.ex. Lager70 etablerats med uteslutande försäljning av 

kläder. 

 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande blir därför: Hur kan det komma sig att en butik för 

försäljning av kläder kommit att etablerats på Dalregementets senaste etapp? Hur överens-

stämmer denna etablering med nyligen antagen lokaliseringsstrategi och hur påverkar det Faluns 

stadskärna och de klädesbutiker som finns där om ytterligare etableringar av denna typ tillåts i 

externa lägen?  

 

 
Falun dag som ovan 
 
 
Dan Westerberg (C ) 
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