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 Sammanträdesdatum 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 82   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Anna Hägglund 
Carl-Erik Nyström 
Dan Westerberg, §§ 82-83 del av § 84 Gunilla Tagesdotter Barkar, del av § 84, 85-115 
Göran Vestlund 
Agneta Ängsås 
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Stefan Clarström 
Sten H Larsson 
Maria Korva Johansson, frånvarande Kjell Hjort, del av § 82-83, del av § 84 
 Rolf Axelsson, del av § 84, 85-115 
Anders Pettersson 
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Lars Broman  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 82   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning 

§ 82 Anmälningsärenden.......................................................................6 

§ 83 Prognos1 2010 för Falu kommun ..................................................7 

§ 84 Budget 2011 med planeringsdirektiv och ekonomisk 
flerårsplan 2012-2013....................................................................8 

§ 85 Svar på motion från Christer Falk (S), Roza Güclü Hedin 
(S) och Jonny Gahnshag (S): Ökad tillgång på 
tillgängliga seniorbostäder...........................................................18 

§ 86 Svar på medborgarförslag från Maggie Eklund: En ny 
cykelväg genom centrala Falun ...................................................20 

§ 87 Svar på medborgarförslag från Catarina Murmester:     
Ta till vara ungdomarna i Falu kommun .....................................21 

§ 88 Antagande av detaljplan för Främby hallar .................................23 

§ 89 Antagande av detaljplan för Panncentral inom del av 
Bodarna 19:24 i Bjursås ..............................................................25 

§ 90 Antagande av detaljplan för Kvarnbergsskolan 
(Kvarnberget 1:19) ......................................................................27 

§ 91 Uppdatering av verksamhetsområdet för allmän vatten- 
och avloppsanläggning inom Falu kommun................................29 

§ 92 Antagande av naturvårdsprogram för Falu kommun...................31 

§ 93 Godkännande av utbyggnadsplan för bostäder 2011-
2013 i Falu kommun....................................................................33 

§ 94 Revidering av barnomsorgstaxan ................................................34 

§ 95 Förslag till överföringar av drift- och investeringsbudget 
från 2009 till 2010 .......................................................................35 

§ 96 Revidering av kommunstyrelsens reglemente med 
anledning av servicenämndens upphörande ................................37 

§ 97 Godkännande av slutrapport från parlamentariska 
ledningsgruppen för översyn av den politiska 
organisationen m.m. inför den nya mandatperioden ...................38 

§ 98 Förslag till VA-taxa för Falu kommun........................................41 

§ 99 Godkännande av årsredovisning för år 2009, 
revisionsberättelse för Räddningstjänsten Dala Mitt och 
fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för 2009 ...........43 

§ 100 Justering av mandattid för kommunstyrelsen, 
kommunalråden och oppositionsrådet .........................................45 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 82   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Förslag att teckna förlagslån från Kommuninvest 
ekonomisk förening .....................................................................46 

§ 102 Entledigande av Markus Ragnegård (S) som ledamot i 
kommunfullmäktige och i skolnämnden samt fyllnadsval ..........47 

§ 103 Entledigande av Roza Güclü Hedin (S) som 
oppositionsråd..............................................................................48 

§ 104 Entledigande av Andreas Göräng (S) som ersättare i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval .............................................49 

§ 105 Motion från Roza Güclü Hedin (S), Jonny Gahnshag (S), 
Mikaela Johnsson (S); Flexiblare vistelsetid på förskolan ..........50 

§ 106 Medborgarförslag från Ulf Stenberg: Inför ett nyckellöst 
system till de äldre som bor hemma ............................................51 

§ 107 Svar på interpellation från Inger Olenius (MP) och Sören 
Johansson (V) ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Rosén (M): Vart tog igångsättningstillståndet vid 
byggstart av Lugnets tre nya hoppbackar vägen .........................52 

§ 108  Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
från Krister Andersson (V) om de gruppbostäder som är 
utlagda på entreprenad.................................................................53 

§ 109  Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
från Krister Andersson (V) om beslut om avveckling av 
Västra skolan ...............................................................................54 

§ 110 Interpellation ställd till kommunfullmäktige från Bengt 
Holmquist (S) om hur Falu kommun tar hand om de 
ensam kommande flyktingbarnen................................................55 

§ 111 Interpellation från Bengt Holmquist (S) Stationsområdet 
i Falun bör snyggas upp...............................................................56 

§ 112 Begäran om folkomröstning angående byggandet av fler 
hoppbackar i Falun ......................................................................57 

§ 113 Motion från Richard Holmqvist (MP) och Linnea 
Risinger (MP): Budget tillgänglig för alla...................................58 

§ 114 Motion från Anna Hägglund (C): Falun bör vara med i 
täten för satsningen på elbilar......................................................59 

§ 115 Sommarhälsning ..........................................................................60 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 82   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Anmälningsärenden 

Ärendet 

Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Beslut i trafik- och fritidsnämnden om medborgarförslag från Jonny 
Svanberg och Ammi Lundin: att Falu kommun tar ansvar och snyg-
gar upp Toftbyns centrala busshållplats, bad samt övriga kommun-
ägda platser i Toftbyn. Trafik- och fritidsnämnden hänvisar till för-
valtningens yttrande och anser att medborgarförslaget besvarat. För-
valtningen får också i uppdrag att kontakta förslagsställaren för vida-
re diskussion rörande områdets skötsel och utveckling. 

• Rapport från socialnämnden till länsstyrelsen, kommunens revisorer 
samt kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut enligt § 9 
Lag om stöd och service till vissa funktionshundrade som den 31 
mars 2010 är äldre än tre månader. 

• Rapport från socialnämnden till länsstyrelsen, kommunens revisorer 
samt kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 
1 § Socialtjänstlagen som den 31 mars 2010 är äldre än 3 månader. 

• Från Kommunrevisionen; Revisionsrapport över granskning av bok-
slut per 2009-12-31. 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-05-12 § 48/yttrande 2010-
04-26. Diarienummer KS 97/10. 

Protokoll från socialnämnden 2010-04-28, § 65/socialtjänstens kvartalsrap-
port 2010-04-16. Diarienummer KS 372/10. 

Protokoll från socialnämnden 2010-04-28, § 66/socialtjänstens kvartalsrap-
port 2010-04-16. Diarienummer KS 372/10. 

Revisionsrapport från kommunrevisionen daterad 2009-05-17. 
Diarienummer KS 382/10. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta anmälningsärendena till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 83   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Prognos1 2010 för Falu kommun  

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
Styrelser, nämnder och förvaltningar har lämnat den första prognosen avse-
ende resultat för år 2010 och kommunstyrelseförvaltningen redovisar ären-
det. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är att uppmana styrelserna och nämnderna att 
omgående vidta förstärkta åtgärder för att hålla budget 2010. 

Kommunstyrelsen beslutade vidare för egen del att uppdra till styrelsen och 
nämnderna att till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) prelimi-
närredovisa åtgärder till utvecklingsutskottets sammanträde den 17 juni och 
att uppdraget redovisas i sin helhet till kommunstyrelsens sammanträde den 
31 augusti efter beredning i allmänna utskottet den 18 augusti. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens underlag 2010-05-27. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 89. 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  uppmana styrelsen och nämnderna att omgående vidta förstärkta åt-
gärder för att hålla budget 2010 samt 

att  ta Prognos1 2010 för Falu kommun till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommundirektören, kommunstyrelsekontoren och nämnderna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 84   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Budget 2011 med planeringsdirektiv och ekonomisk 
flerårsplan 2012-2013  

Diarienummer KS 1/10 

Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande överlämnar Budget 2011 och ekonomisk 
flerårsplan 2012-2013.  

Ärendet har MBL-förhandlats 2010-05-28. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet (oppositionen) redovi-
sar förslag till ändringar i majoritetens förslag till Budget 2011 och ekono-
misk flerårsplan 2012-2013. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa utdebiteringen till 22:31 per skattekrona för år 2011, 
att fastställa finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk 
hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 4 i dokumentet Budget 2011, 
Ekonomisk flerårsplan 2012-2013, 
att fastställa kommunens upplåningsram till 1 300 mnkr för år 2011, 
att fastställa driftbudget- och investeringsramar för 2011 för kommunsty-
relsen och nämnderna i enlighet med vad som anges i budgetdokumentet 
och att-satser i budgetdokumentet, 
att fastställa i budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och ba-
lansbudget för år 2011, 
att godkänna flerårsplan för driftbudget- och investeringsramar för 2012-
2013 för kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet med vad som anges i 
budgetdokumentet och att-satser i budgetdokumentet samt 
att uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att upprätta verksamhets-
plan och budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 2011 
enligt budgetdokumentet. 

Beslutsunderlag 
Budget 2011 och ekonomisk flerårsplan 2012-2013. 

MBL-protokoll 2010-05-28. 

Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets (oppositionen) för-
slag till Budget 2011 och ekonomisk flerårsplan 2012-2013, daterat 2010-
06-01 (bilaga § 84). 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 90. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) sammanställning av för-
slag till ändrade ramar för 2011-2013 (bilaga § 84). 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 84   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna de beslutsunderlag som ordföranden presenterat i ärendet. 

Delbeslut om procedurfrågorna vid ärendets behandling 
Ordförande Carl-Erik Nyström redogör för det förslag till tidsdisposition 
och arbetsgång som gruppledarna ställt sig bakom:  
Kommunfullmäktige behandlar ändringsyrkanden för såväl driftbudget som  
investeringsbudget från (S)/(MP)/(V) vid respektive nämnd och kommun-
styrelsen i enlighet med ekonomikontorets sammanställning. 
I anslutning till respektive avsnitt ställs propositioner på övriga ändringsyr-
kanden och avslutas med att ordföranden ställer proposition på förslag till 
att-satser. 
Enligt överenskommelse mellan gruppledarna ställs proposition på ekono-
miska ramar som helhet för respektive nämnd och kommunstyrelsen. 

Turordningen av inledningsanförandena enligt följande: En företrädare för 
majoriteten - Moderaterna, och en företrädare för oppositionen - Socialde-
mokraterna, inleder. Övriga partier tar vid i följande ordning: Centerpartiet, 
Falupartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet de Gröna, Kristdemokraterna och 
Vänsterpartiet.   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Inledning av ärendets behandling och respektive gruppledares inled-
ningsanförande 
Kommundirektör Torkel Birgersson redovisar planeringsförutsättningarna.  

Mikael Rosén, Moderaterna (M) redogör för majoritetens förslag till budget  
2011 och ekonomisk flerårsplan 2012-2013 och yrkar att kommunfullmäk-
tige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Jonny Gahnshag, Socialdemokraterna (S) redogör för oppositionens förslag 
till Budget 2011 och ekonomisk flerårsplan 2012-2013 (ändringsyrkandena 
framgår av bilaga § 84) och yrkar bifall till oppositionens förslag. 

Mats Dahlström håller Centerpartiets (C) inledningsanförande och instäm-
mer i Mikael Roséns bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.  

Maria Gehlin håller Falupartiets (FAP) inledningsanförande och instämmer 
i Mikael Roséns bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. 

Kerstin Söderbaum Fletcher håller Folkpartiets (FP) inledningsanförande och 
instämmer i Mikael Roséns bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 84   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Lars Broman håller Miljöpartiet de Grönas (MP) inledningsanförande och 
instämmer i Jonny Gahnshags bifallsyrkande till oppositionens förslag till 
Budget 2011 och ekonomisk flerårsplan 2012-2013. 

Håkan Nohrén håller Kristdemokraternas (KD) inledningsanförande och 
instämmer i Mikael Roséns bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. 

Sören Johansson håller Vänsterpartiets (V) inledningsanförande och in-
stämmer i Jonny Gahnshags bifallsyrkande till oppositionens förslag till 
Budget 2011 och ekonomisk flerårsplan 2012-2013.  

Allmänpolitisk debatt 
Mikael Rosén inleder den allmänpolitiska debatten och i den deltar sedan 
Jonny Gahnshag, Sören Johansson Maria Gehlin, Katarina Gustavsson, 
Roza Güclü Hedin, Anna Hägglund, Dan Westerberg, Richard Holmqvist, 
Inger Olenius, Agneta Ängsås, Bengt Holmquist, Linnea Risinger, Kerstin 
Söderbaum Fletcher, Ingrid Näsman, Sten H Larsson, Kjell Hjort, Lilian 
Eriksson, Lars Broman, Krister Andersson, Renée Andersson och Håkan 
Nohrén.  

Anna Hägglund, Agneta Ängsås och Sten H Larsson instämmer i Mikael 
Roséns bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.  

Roza Güclü Hedin, Inger Olenius och Linnea Risinger instämmer i Jonny 
Gahnshags bifallsyrkande till oppositionens förslag. 

Ordföranden förklarar härefter att den allmänpolitiska debatten är avslutad.  

Beslut om ajournering av sammanträdet/ärendet för lunch  

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ajournera ärendet mellan kl 12.15 - 13.35. 

 

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

Överläggningar inom kommunstyrelsen och varje nämnd  

Yrkande 
Jonny Gahnshag: Avslag på att-sats sex i kommunstyrelsens förslag i övrigt: 
att godkänna flerårsplan för driftbudget- och investeringsramar för 2012-
2013 för kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet med vad som anges i 
budgetdokumentet och att-satser i budgetdokumentet, i stället yrkas: 
att uppdra till kommunstyrelsen att inför budgetbeslutet i november åter-
komma med förslag till flerårsplaner för 2012 och 2013. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 84   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet enligt ovan och finner 
att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. 

I protokollet har härefter konsekvens till bifallet ändringsyrkande ta-
gits i beslut inom kommunstyrelsen och varje nämnd 

 
KOMMUNSTYRELSEN 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för 
kommunstyrelsen. 

Jonny Gahnshag: Bifall till S/MP/V:s gemensamma förslag till budget 2011 
för kommunstyrelsen.  

Yttranden 
Maria Gehlin yttrar sig. 

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

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för 
bifall till Mikael Roséns yrkande och nej-röst till Jonny Gahnshags yrkande. 

Omröstningsresultat: 31 ja-röster, 29 nej-röster, 1 ledamot är frånvarnade 
(omröstningslista 1 bilaga § 84). 

Beslut om kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2011 fastställs till 
239 725 tkr,  

att kommunstyrelsens investeringsanslag för år 2011 fastställs till 6 600 tkr  

att  budgeterad investeringsram på sammanlagt 70 000 tkr fördelas mellan 
kommunfastigheter och trafik & fritidsnämnden av kommunstyrelsen i 
samband med beslut om igångsättningstillstånd, 

att slutföra investeringarna i Egnellska huset med 22 000 tkr och ambu-
lansverksamhetens förläggning till Räddningsstationen i Falun med 21 
000 tkr, 





 12 (60) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 84   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  jämlikt § 9, punkt 2, i kommunstyrelsens reglemente bemyndigar kom-
munstyrelsen att inom en beloppsram av 25 basbelopp i varje enskilt 
fall, inom av kommunfullmäktige i budgeten angiven beloppsram utöva 
kommunfullmäktiges beslutanderätt, 

att  utöver föregående att-sats, bemyndigar kommunstyrelsen besluta om 
försäljning till nedanstående markprisbelopp, vilka inte innefatta kost-
nader för va,  

 

 1.småhusmark för friliggande hus, där kommunen svarar för erforder-
liga exploateringsanläggningar, för tomter inom nytillkommande explo-
ateringsområden till de markpriser som kommunstyrelsen för varje om-
råde fastställer, 

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

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

 

BYGGNADSNÄMND 

Yrkanden 

Runo Nilsson: Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för 
byggnadsnämnden. 

Beslut om byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  byggnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs till 
584 tkr. 

 

REVISION 

Beslut om revision 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  revisionens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs till 1 750 tkr. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 84   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

TRAFIK- & FRITIDSNÄMNDEN 

Yrkanden 

Lars-Erik Måg och Bo Wickberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag till 
budget 2011 för trafik- & fritidsnämnden. 

Yvonne Nygård och Inger Olenius: Bifall till S/MP/V:s gemensamma för-
slag till budget 2011 för trafik- o fritidsnämnden. 

Yttranden 
Sören Johansson yttrar sig. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena inom trafik- o fritidsnämn-
dens verksamhetsområde enligt ovan och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslut om trafik- & fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  trafik- & fritidsnämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs 
till 158 509 tkr, 

att trafik- & fritidsnämndens driftanslag för kollektivtrafik och färdtjänst år 
2011 fastställs till 50 082 tkr samt 

att  budgeterad investeringsram på sammanlagt 70 000 tkr fördelas mellan 
kommunfastigheter och trafik & fritidsnämnden av kommunstyrelsen i 
samband med beslut om igångsättningstillstånd. 

 

KULTUR- och UNGDOMSNÄMNDEN 

Yrkanden 
Jan-Olof Montelius: Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2011 
för kultur- och ungdomsnämnden. 

Jonas Lennerthson: Bifall till S/MP/V:s gemensamma förslag till budget 
2011 för kultur- och ungdomsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena inom kultur- och ungdoms-
nämndens verksamhetsområde enligt ovan och finner att kommunfullmäkti-
ge beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för 
bifall till Jan-Olof Montelius yrkande och nej-röst till Jonas Lennerthsons 
yrkande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 84   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Omröstningsresultat: 31 ja-röster, 29 nej-röster, 1 ledamot är frånvarnade 
(omröstningslista 2 bilaga § 84). 

Beslut om kultur- och ungdomsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  kulturnämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs till 
46 428 tkr samt 

att  kulturnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs till 
400 tkr för år 2011. 

 

SKOLNÄMNDEN 

Yrkanden 

Maria Gehlin och Anders Samuelsson: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
budget 2011 för skolnämnden. 

Karl-Erik Pettersson och Richard Holmqvist: Bifall till S/MP/V:s gemen-
samma förslag till budget 2011 för skolnämnden. 

Yttranden 

Bengt Holmquist, Ragnar Kroona, Jonny Gahnshag, Lars Jerdén, Mustafa 
Güclü och Roza Güclü Hedin yttrar sig.  

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

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för 
bifall till Maria Gehlins med fleras yrkande och nej-röst till Karl-Erik Pet-
terssons med fleras yrkande. 

Omröstningsresultat: 31 ja-röster, 29 nej-röster, 1 ledamot är frånvarnade 
(omröstningslista 3 bilaga § 84). 

Beslut om skolnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar således 

att  skolnämndens anslag för driftverksamhet år 2011 fastställs till  
1 067 398 tkr samt 

att skolnämndens investeringsanslag för år 2011 fastställs till 7 550 tkr. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 84   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

SOCIALNÄMNDEN  

Yrkanden 

Lilian Eriksson med instämmande av Renée Andersson: Bifall till kommun-
styrelsens förslag budget 2011 för socialnämnden. 

Yttranden 
Kristina Knutsson, Jonny Gahnshag, Linnea Risinger, Inger Olenius, Maria 
Gehlin och Claes Mankler yttrar sig. 

Beslut om socialnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  socialnämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs till 
423 158 tkr 

att socialnämndens driftanslag för ekonomiskt bistånd år 2011 fastställs till 
80 406 tkr samt 

att  socialnämndens investeringsanslag för 2011 fastställs till 1 700 tkr. 

 

OMVÅRDNADSNÄMNDEN 

Yrkanden  
Catharina Hjortzberg-Nordlund och Gunilla Tagesdotter Barkar: Bifall till 
kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för omvårdnadsnämnden. 

Christer Falk: Bifall till S/MP/V:s gemensamma förslag till budget 2011 för 
omvårdnadsnämnden. 

Yttranden 

Renée Andersson yttrar sig. 

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

Beslut om omvårdnadsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar  

att  omvårdnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs 
till 524 750 tkr samt 

att  omvårdnadsnämndens investeringsanslag för 2011 fastställs till 
3 500 tkr. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 84   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

MILJÖNÄMNDEN 

Delbeslut om yttranderätt inom miljönämndens verksamhetsområde 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  medge Sven-Erik Bertell, ledamot i miljönämnden, rätt att yttra sig när 
kommunfullmäktige behandlar förslag till budget 2011 för miljönämn-
den. 

Yrkanden 
Anna Hägglund och Richard Holmqvist: Bifall till kommunstyrelsens för-
slag till budget 2011 för miljönämnden. 

Yttranden 
Sven-Erik Bertell och Göran Vestlund yttrar sig. 

Beslut om miljönämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  miljönämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs till 
9 416 tkr samt 

att  miljönämndens investeringsanslag för 2011 fastställs till 250 tkr. 

 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG I ÖVRIGT:  

Yrkanden 

Mikael Rosén har under paragrafen yrkat bifall till kommunstyrelsens för-
slag i övrigt. 

Jonny Gahnshag har under paragrafen, vilket framgår under inledningen av 
överläggningar inom kommunstyrelsen och varje nämnd, framställt änd-
ringsyrkande på att-sats sex vilket kommunfullmäktige ställt sig bakom.  

Yttrande 
Lars-Erik Måg yttrar sig. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på att-sats 1 –5 och 7 i kommunstyrelsens 
förslag i övrigt mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i en-
lighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 84   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  fastställa utdebiteringen till 22:31 per skattekrona för år 2011, 

att  fastställa finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk 
hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 4 i dokumentet Budget 
2011, Ekonomisk flerårsplan 2012-2013, 

att  fastställa kommunens upplåningsram till 1 300 mnkr för år 2011, 

att  fastställa driftbudget- och investeringsramar för 2011 för kommunsty-
relsen och nämnderna i enlighet med vad som anges i budgetdokumen-
tet och att-satser i budgetdokumentet, 

att  fastställa i budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och ba-
lansbudget för år 2011, 

att  uppdra till kommunstyrelsen att inför budgetbeslutet i november åter-
komma med förslag till flerårsplaner för 2012 och 2013 samt 

att  uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att upprätta verksamhets-
plan och budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 
2011 enligt budgetdokumentet. 

 

Reservation 
Samtliga närvarnade ledamöter i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot budgetbeslutet till förmån för eget 
förslag. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören och alla kontoren) och 
nämnderna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

85TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 85 Svar på motion från Christer Falk (S), Roza Güclü Hedin 
(S) och Jonny Gahnshag (S): Ökad tillgång på tillgängli-
ga seniorbostäder  

Diarienummer KS 587/08 

Ärendet 

Christer Falk, Roza Güclü Hedin och Jonny Gahnshag föreslår kommun-
fullmäktige att en utredning genomförs för att klargöra möjligheterna till 
och behovet av en seniorkö för tillgängliga hyresbostäder i Falu kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår i samordnat 
yttrande med omvårdnadsnämnden och Kopparstaden: 
att möjligheten att definiera delar av Falu kommuns lägenhetsbestånd som 
seniorboende ska ses över, 
att behovet av seniorboende i boendeplanen för äldre beaktas samt 
att motionen därmed är besvarad. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Christer Falk, Roza Güclü Hedin och Jonny Gahnshag daterad 
2008-08-19. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-
05-17. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2009-01-28, § 3/förvaltningens tjänste-
skrivelse 2009-01-12. 

KopparStadens yttrande 2009-08-25. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2010-05-25, § 37. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 91. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Jonny Gahnshag yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  beakta genomförd inventering av behovet av seniorboende i boendepla-
nen för äldre genom en aktiv seniorkö samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

85TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  motionen därmed är bifallen. 

Expeditioner 
Christer Falk, Roza Güclü Hedin och Jonny Gahnshag 

KopparStaden 

Omvårdnadsnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

86TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 86 Svar på medborgarförslag från Maggie Eklund: En ny 
cykelväg genom centrala Falun 

Diarienummer KS 821/09 

Ärendet 
Maggie Eklund föreslår i ett medborgarförslag den 22 november 2009, att 
en ny cykelväg skapas längs hela västra åkanten i centrala Falun. 

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

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Maggie Eklund 2009-11-22. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-04-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 70. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 70. 

Yttranden 
Ordföranden Carl-Erik Nyström informerar om att Maggie Eklund erbjudits 
att yttra sig vid kommunfullmäktiges sammanträde men inte hörts av. 

Yrkanden 

Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
2010-04-08 anse medborgarförslaget besvarat. 

Expeditioner 
Maggie Eklund 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

87TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87 Svar på medborgarförslag från Catarina Murmester:     
Ta till vara ungdomarna i Falu kommun  

Diarienummer KS 656/09 

Ärendet 
Kommunmedborgaren Catarina Murmester föreslår införandet av en cen-
tral/bank som anger vilka yrken som ska gå i pension inom ett år och där 
ungdomar kan anmäla sitt intresse att börja gå med som lärling. 

Arbetsmarknads- och integrationskontoret föreslår tillsammans med perso-
nalkontoret, att en försöksverksamhet startar under hösten 2010 i form av ett 
utvecklingsprojekt, "Äldre lär ung", med 10 - 20 deltagare av vardera ung-
dom och handledare/mentor. Målet med projektet är att hitta former och 
modeller som senare kan användas på ett framgångsrikt sätt inför komman-
de pensionsavgångar. Medborgarförslaget är därmed bifallet. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottet beslutade för egen del att uppdra till kommunstyrelse-
förvaltningen att med ledning av allmänna utskottets diskussion vid sam-
manträdet den 19 maj 2010, slutredovisa projektbeskrivning till "Äldre lär 
ung" i september 2010. Allmänna utskottets föreslår därför kommunfull-
mäktige att medborgarförslaget ska bifallas. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Catarina Murmester diariefört 2009-09-18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2010-05-03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-05-19, § 49. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 94. 

Yttranden 
Ordföranden Carl-Erik Nyström informerar om att Catarina Murmester er-
bjudits att yttra sig vid kommunfullmäktiges sammanträde men inte hörts 
av. 

Yrkanden 
Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
 



 22 (60) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

87TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  bifalla medborgarförslaget med hänvisning till kommunstyrelseförvalt-
ningens föreslagna projektbeskrivning "Äldre lär ung".  

Expeditioner 
Catarina Murmester 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

88TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Antagande av detaljplan för Främby hallar 

Diarienummer KS 530/09 

Ärendet 
En detaljplan för området Främby hallar (f d Scaniaområdet) har upprättats. 
Syftet med detaljplanen är, enligt önskemål från fastighetsägaren till Främ-
by 1:56, Möller och Partners V-stad AB, att öppna upp området för fler 
verksamheter än industri. Vid sidan av industri föreslås detaljplanen omfatta 
vuxenutbildning, idrottslig tränings- och tävlingsverksamhet samt kortare 
evenemang och arrangemang. Samtidigt ska områdets karaktär av samman-
hållen industrimiljö med byggnader från olika epoker bevaras. För att regle-
ra området Främby hallar i sin helhet ingår även Främby 1:38, vilken ägs av 
Sateba, i den nya detaljplanen.    

Ärendet behandlas, med omedelbar justering, i byggnadsnämnden den 12 
maj 2010 för beslut om antagande. Under förutsättning att föreliggande för-
slag till detaljplan godkänns föreslår kommunstyrelseförvaltningen (stads-
byggnadskontoret) att detaljplan för Främby Hallar antas. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 18 augusti 2009, att 
uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att upp-
rätta förslag till detaljplan för Främby hallar enligt önskemål från Möller & 
Partners V-stad AB. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 februari 2010, efter 
samrådstiden, att inte lämna några erinringar mot förslaget.   

Kommunstyrelsens förslag är anta detaljplan för Främby hallar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-05-03. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2010-05-12, § 90. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 72. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 95. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta detaljplan för Främby hallar. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

88TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

89TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Antagande av detaljplan för Panncentral inom del av 
Bodarna 19:24 i Bjursås 

Diarienummer KS 406/09 

Ärendet 
Detaljplan för Panncentral inom del av Bodarna 19:24 i Bjursås har upprät-
tats. Falu Energi & Vatten har för avsikt, att flytta den panncentral som 
finns vid skolan i Bjursås till planområdet. Detaljplanen syftar till, att ändra 
gällande användningsbestämmelse från småindustriändamål till tekniska 
anläggningar, för att säkerställa platsen för panncentralens verksamhet. 
Kommunen har för avsikt att till Falu Energi & Vatten avyttra västra delen 
av planområdet, vilken i gällande plan är betecknad som parkmark, men 
som inte nyttjas som sådan. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att detalj-
plan för Panncentral inom del av Bodarna 19:24 i Bjursås antas. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 17 juni 2009 att uppdra 
till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att upprätta för-
slag till detaljplan för Panncentral inom del av Bodarna 19:24 i Bjursås. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 februari 2010, efter 
samrådstiden, att inte lämna några erinringar mot förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag är anta detaljplan för Panncentral inom del av 
Bodarna 19:24 i Bjursås. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2010-02-16 § 16. 

Protokoll byggnadsnämnden 2010-04-08 § 66. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-04-09. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 73. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 96. 

Yrkanden 

Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta detaljplan för Panncentral inom del av Bodarna 19:24 i Bjursås. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

89TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

90TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Antagande av detaljplan för Kvarnbergsskolan (Kvarn-
berget 1:19) 

Diarienummer KS 581/09 

Ärendet 
Detaljplan för Kvarnbergsskolan (Kvarnberget 1:19) har upprättats på 
stadsbyggnadskontoret. Upprinnelsen till planärendet är ett beslut om, att 
Kvarnbergsskolan ska läggas ned och att fastigheten därefter kan komma att 
säljas. Detaljplanen syftar till att bredda användningsområdet, så att bygg-
naderna kan användas för andra verksamhetsområden än enbart som skollo-
kaler. Syftet med att omfatta även de östra delarna av planområdet är att 
man därigenom kan släcka de sista delarna av en detaljplan från 1950 som 
gällt hittills. Användningsområdet för parkmarken samt vattenområdet änd-
ras inte. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att detalj-
plan för Kvarnbergsskolan (Kvarnberget 1:19) antas. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 15 september 2009, att 
uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att upp-
rätta förslag till detaljplan för Kvarnbergsskolan (Kvarnberget 1:19). 

Kommunstyrelsen utvecklingsutskott beslutade den 19 januari 2010, efter 
samrådstiden, att inte lämna några erinringar mot planförslaget.  

Kommunstyrelsens förslag är anta detaljplan för Kvarnbergsskolan (Kvarn-
berget 1:19). 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2010-01-19, § 2. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2010-04-08, § 65. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-04-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 74. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 97. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 



 28 (60) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

90TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta detaljplan för Kvarnbergsskolan (Kvarnberget 1:19). 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

91TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Uppdatering av verksamhetsområdet för allmän vatten- 
och avloppsanläggning inom Falu kommun 

Diarienummer KS 233/10 

Ärendet 
Falu Energi & Vatten AB (FEV) har överlämnat förslag på uppdatering av 
verksamhetsområdet. Det befintliga verksamhetsområdet utökas på vissa 
ställen i förhållande till bebyggelse och befintligt ledningsnät. FEV föreslår 
att verksamhetsområdet uppdateras med de tillkommande fastigheterna som 
anslutits till va-anläggningen. I förslaget redovisas utökning inom 10 av de 
14 delar som ingår i verksamhetsområdet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) och miljönämn-
dens förslag är enligt beslutsrutan nedan. Ärendet behandlas av miljönämn-
den den 11 maj. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige fastställde senast verksamhetsområdet för Falu kom-
mun 2006.   

Utvecklingsutskottet beslutade den 18 maj 2010, för egen del  
att föreslå Falu Energi och Vatten att de av kommunfullmäktige i annan 
ordning beslutade utvidgningarna av verksamhetsområdet för Slättaskogen 
och området öster om Dalregementet ska ingå vid uppdateringen av kartma-
terialet som redovisar verksamhetsområdet samt 
att avgränsningen av den föreslagen utökning vid Nedre Gruvriset 33:278 
ska korrigeras så att den sammanfaller med gränsen för detaljplan för del av 
Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:278). 
Kommunfullmäktiges föreslås därefter besluta att verksamhetsområdet upp-
dateras enligt Falu Energi & Vatten AB:s  förslag i skrivelse 2010-03-08. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Förslag från Falu Energi och Vatten AB 2010-03-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) och miljönämn-
dens gemensamma tjänsteskrivelse 2010-04-30/tjänsteskrivelse kommunsty-
relseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) 2010-04-30. 

Protokoll från miljönämnden 2010-05-11, § 30. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 75. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 98. 

 



 30 (60) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

91TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  verksamhetsområdet uppdateras enligt Falu Energi & Vatten AB:s  för-
slag i skrivelse 2010-03-08. 

 

Expeditioner 

Miljönämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

92TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Antagande av naturvårdsprogram för Falu kommun 

Diarienummer KS 144/10 

Ärendet 
Miljönämnden har tagit fram ett förslag till naturvårdsprogram för det geo-
grafiska området Falu kommun. Förslaget har varit ute på remiss under ti-
den mars – april 2010. Miljönämnden kommer att behandla ärendet vid sitt 
sammanträde den 11 maj 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningen (miljö) föreslår att naturvårdsprogrammet för 
Falu kommun antas. 

Tidigare behandling 

Information i ärendet lämnades på kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
den 16 februari 2010. 

Utvecklingsutskottets och kommunstyrelsens förslag är enligt förvaltningens 
förslag med tillägg av andra att-satsen – för att säkerställa skyddet krävs också 
en dialog med markägare och den ideella naturvården. 

Beslutsunderlag 
Förslag till naturvårdsprogram för Falu kommun 2010-05-05.  

Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse 2010-05-05. 

Protokoll från miljönämnden 2010-05-11, § 34. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 77. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 99. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Richard Holmqvist: Andra att-satsen ska vara – att infoga meningen ”För att 
säkerställa skyddet krävs också en dialog med markägare och den ideella 
naturvården” i Naturvårdsprogram för Falu kommun efter den meningen 
som finns på sidan 19 i utgåva 2010-05-05 och som innehåller ordet ”FSC-
certifierad”, vilket avsågs i det ändringsyrkande som antogs av utvecklings-
utskottet den 18 maj 2010. 

Yttranden 
Anna Hägglund yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning enligt nedan vilket 
kommunfullmäktige godkänner. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

92TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Först ställs proposition på första att-satsen att anta Naturvårdsprogrammet 
för Falu kommun vilken kommunfullmäktige ställer sig bakom. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Mikael Roséns yrkande mot Ri-
chard Holmqvists ändringsyrkande i andra att-satsen ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Richard Holmqvists förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta Naturvårdsprogrammet för Falu kommun samt 

att  infoga meningen ”För att säkerställa skyddet krävs också en dialog med 
markägare och den ideella naturvården” i Naturvårdsprogram för Falu 
kommun efter den meningen som finns på sidan 19 i utgåva 2010-05-05 
och som innehåller ordet ”FSC-certifierad”.  

Expeditioner 

Miljönämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

93TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Godkännande av utbyggnadsplan för bostäder 2011-
2013 i Falu kommun 

Diarienummer KS 340/10 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) har tagit fram en 
utbyggnadsplan för 2011-2013. Utbyggnadsplanen, som redovisar såväl 
planerade flerbostadshus som tomter för småhusbebyggelse, grundar sig på 
en prognos om Faluns befolkningsutveckling. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att utbygg-
nadsplan för bostäder 2011-2013 antas samt att utbyggnadsplanen ska ligga 
till grund för kommunens budget för 2011 och flerårsplan 2012-2013. 

Tidigare behandling 
Ett förslag till utbyggnadsplan har redovisats i samband med budgetdialo-
gen/kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 13 april 2010 och i stads-
byggnadsberedningen den 22 april 2010. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-05-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 78. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 100. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta utbyggnadsplan för bostäder 2011-2013 samt 

att  utbyggnadsplanen ska ligga till grund för kommunens budget för 2011 
och flerårsplan 2012-2013. 

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

94TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 94 Revidering av barnomsorgstaxan 

Diarienummer KS 361/10 

Ärendet 
Revidering av Falu kommuns barnomsorgstaxa med anledning av att nya 
bestämmelser träder i kraft den 1 juli 2010 rörande avgifter för treåringar.   

Skolnämnden föreslår att bilagd taxa antas och börjar gälla from den 1 juli 
2010. 

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

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2010-04-29, § 55 samt skolförvaltningens tjäns-
teskrivelse 2010-04-08 med bilaga Avgifter förskole- och fritidshemsverk-
samhet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-05-06. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 80. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 101. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta taxa enligt förslag i skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-04-08 
samt  

att  den börjar gälla 2010-07-01. 

Expeditioner 
Skolnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

95TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Förslag till överföringar av drift- och investeringsbudget 
från 2009 till 2010 

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
Begäran om överföringar av pengar från drift- och investeringsbudget för 
2009 till 2010 har inkommit från förvaltningarna. Kommunstyrelseförvalt-
ningen lämnar förslag till ställningstagande för varje enskild begäran.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att driftsbudgeten för kommunstyrel-
sen (evenemangsrådet) utökas med 700 tkr för år 2010 samt att invester-
ingsbudgeten för kommunstyrelsen (kommunfastigheter) utökas med 4,6 
mnkr för år 2010.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare efter beslut i allmänna utskot-
tet den 20 januari 2010, att driftbudget för kommunstyrelseförvaltningen 
(IT/Organisation) utökas med 452 tkr för 2010 avseende IT-utvecklings-
medel. 

Tidigare behandling 

Frågan om överföring av ej utnyttjade drift- och investeringsbudget åter-
kommer varje år.  

Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag med tillägg av 
att begäran om överföring av driftsbudget och investeringsmedel i fortsätt-
ningen ska inkomma före årsskifte för att beaktas. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-18. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 81. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 102. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Lars-Erik Måg, Bo Wickberg och Göran Vestlund yttrar sig i ärendet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

95TT
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utöka kommunstyrelsens (evenemangsrådet) driftsbudget med 700 tkr 
för år 2010, 

att  utöka kommunstyrelsens (kommunfastigheter) investeringsbudget med 
4,6 mnkr för år 2010, 

att  utöka kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisation) driftbudget med 
452 tkr för år 2010 samt  

att  begäran om överföring av driftsbudget och investeringsmedel i fortsätt-
ningen ska inkomma före årsskifte för att beaktas.  

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 96

anled
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Revidering av kommunstyrelsens reglemente med 
anledning av servicenämndens upphörande  

Diarienummer KS 477/09 

Ärendet Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-11 att servicenämnden upphör som 
egen nämnd från 2010-07-01 och att ledamöter och ersättare entledigas från 
detta datum samt att samtliga uppdrag som i reglementet lagts på service-
nämnden från 2010-07-01 överförs/ inrättas under kommunstyrelsen (kom-
munstyrelsens allmänna utskott) som ett särskilt kontor under kommunsty-
relseförvaltningen. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår, på grund av 
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, justeringar av kommun- 
styrelsens reglemente och delegationsordning.  

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del  
att revidera kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med förslag 
daterat 2010-05-22 samt 
att detta beslut skall träda ikraft 2010-07-01. 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-05-22. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 103. 

Yrkanden 
Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med förslag daterat 
2010-05-22 samt  

att detta beslut ska träda ikraft 2010-07-01. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 97G  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Godkännande av slutrapport från parlamentariska led-
ningsgruppen för översyn av den politiska organisatio-
nen m.m. inför den nya mandatperioden 

Diarienummer KS 389/10 

Ärendet 

En översyn av den politiska organisationen har gjorts inför kommande man-
datperiod. Arbetet har skett i projektform. Projektgruppen har bestått av 
förtroendevalda samt kommundirektören och tf kanslichefen. 

Målet för projektet har varit att lägga förslag på en effektiv och väl funge-
rande organisation inför mandatperioden 2011 – 2014. Parlamentariska led-
ningsgruppen, PG, har i sitt arbete tagit hänsyn till förändringar i omvärl-
den, teknisk utveckling, frågor kring tydlighet i ledning och styrning och 
ekonomi samt gränssnittet mellan politik och förvaltning. Förslag till beslut 
framgår av beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del att uppdra till kommundirek-
tören att genomföra projekt för implementering av elektronisk dokument-
hantering i den politiska beslutsprocessen. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport från Parlamentariska ledningsgruppen daterat 2010-05-20. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 104. 

Yrkanden 
Mats Dahlström, Lilian Eriksson och Jonny Gahnshag: Bifall till kommun-
styrelsens förslag. 

Maria Gehlin: Avslag på första att-satsen - att godkänna ”bestämmelser om 
ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Falu Kommun” (politisk or-
ganisation och ersättning) bil 1/bil A. 

Yttranden 
Linnea Risinger, Roza Güclü Hedin och Bo Wickberg yttrar sig i ärendet. 

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

Först ställer ordföranden proposition på första att-satsen enligt kommunsty-
relsens förslag mot Maria Gehlins avslagsyrkande och finner att kommun-
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 97G  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställs proposition på övriga att-satser i kommunstyrelsens förslag 
vilka kommunfullmäktige ställer sig bakom. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna ”bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendeval-
da i Falu Kommun” (politisk organisation och ersättning) bil 1/bil A, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla en ny modell för pensions-
avsättning till förtroendevalda, 

att godkänna den föreslagna höjningen av partistödet, 

att  godkänna förändringen i arbetsordning för kommunfullmäktige enligt 
§§13 o 32, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och ge förslag på en organisa-
tion där informationschefen och utvecklingsstrategerna inom hållbar-
hetsprogrammen knyts närmare kommundirektören, 

att  godkänna namnbytet på IT/organisationskontoret till IT-kontoret, 

att  godkänna namnbytet på Lugnetutskottet  till Lugnetrådet och att sam-
ordningsuppdraget för Lugnetrådet förtydligas, 

att fastslå att förändringarna ska gälla fr o m 2011-01-01, 

att  rekommendera de helägda bolagen att anta principdokumentet enligt 
Parlamentariska ledningsgruppens slutredovisningen samt 

att  uppdraget för Parlamentariska ledningsgruppen är slutfört genom slut-
redovisning daterad 2010-05-20. 

Protokollsanteckning 
Falupartiet genom Maria Gehlin lämnar följande anteckning till protokollet: 
Falupartiet delar till stor del förslagen i slutrapporten, vilka leder till för- 
bättringar av den kommunala demokratin. Däremot avviker Falupartiets 
uppfattning från rapporten i två som vi bedömer väsentliga frågor. 

• Falupartiet anser att en minskning av antalet nämnder/styrelser/  
utskott/råd och dito ledamöter/ersättare borde genomföras. Idag har 
vi minst 10 facknämnder/styrelser och mer än 10 utskott/råd bara 
inom Falu kommun. 

• Förslaget om halvering av ersättararvodet efter ett år anser vi kom-
mer att försvåra rekryteringen av nya förtroendevalda. Ersättarens 
förutsättningar, att vid ledamots frånvaro, gå in i nämnd eller styrel-
se och vara insatt kommer att försvåras. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 97G  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören och personalkontoret) inkl 
policydokumentet ”bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroende-
valda i Falu Kommun” (politisk organisation och ersättning) bil 1/bil A  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) för publicering av dokumen-
ten på www.falun.se 

Politiska översynsgruppen 

Nämnderna inkl policydokumentet ”bestämmelser om ersättningar till kom-
munalt förtroendevalda i Falu Kommun” (politisk organisation och ersättning) 
bil 1/bil A  

Kommunala bolag inkl principdokumentet enligt Parlamentariska lednings-
gruppens slutredovisning 

Lugnetrådet 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 98   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Förslag till VA-taxa för Falu kommun 

Diarienummer KS 376/08 

Ärendet 
I lag om allmänna vattentjänster har fastlagts att det är kommunen som får 
besluta om de rättsliga taxeföreskrifterna medan huvudmannen kan få rätten 
att utifrån taxeföreskrifterna bestämma avgifternas storlek. I Falu kommun 
har beslut tagits med denna innebörd. Kommunfullmäktige beslutade den 11 
december 2008 om nya taxeföreskrifter.  

Utformning av taxan för anslutning till gemensamt vatten och avlopp har 
diskuterats länge i Falu kommun. Ett förslag till modell för VA-taxa i sane-
ringsområden i Falu kommun har nu arbetats fram. Frågan om taxans ut-
formning har koppling till fastighetsägarnas ekonomi, skälig fördelning 
inom VA-kollektivet och kommunens möjligheter att via skattemedel ta en 
del av kostnaden, när den bedöms bli oskäligt hög. 

Kommunfullmäktige föreslås nu besluta att anta förslag till modell för VA-
taxa i saneringsområden i Falu kommun daterat 2010-05-22 och i Bilaga A 
daterad 2010-05-23, redovisad beräkningsmodell för tillämpning av särtaxa 
vid utbyggnad av VA i Falu kommun. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens förslag är 
att anta förslag till modell för VA-taxa i saneringsområden i Falu kommun 
daterat 2010-05-22 och i Bilaga A daterad 2010-05-23, redovisad be-
räkningsmodell för tillämpning av särtaxa vid utbyggnad av VA i Falu 
kommun, 
att ändra i modellen för finansiering så att VA-kollektivet byts ut till Falu 
Energi & Vatten i rutan för totalkostnad över 200 % i Bilaga A, 
att processledaren arbetar aktivt i saneringsområden för att hitta småskaliga 
lösningar samt 
att företrädare för miljönämnden och Falu Energi & Vatten AB diskuterar 
installation och skötsel av tekniskt acceptabla småskaliga lösningar. 

Beslutsunderlag 
PM, förslag till modell för VA-taxa daterat 2010-05-22/Bilaga A daterad 
2010-05-23. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2008-05-
12. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 105. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 98   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Yrkanden 

Ragnar Kroona med instämmande av Bo Jönsson, Kerstin Söderbaum Fletcher, 
Mats Dahlström, Håkan Nohrén och Mikael Rosén: Bifall till att-sats 1, 3 och 4 
i kommunstyrelsens förslag och avslag till att-sats 2 - att ändra i modellen för 
finansiering så att VA-kollektivet byts ut till Falu Energi & Vatten i rutan för 
totalkostnad över 200 % i Bilaga A. 

Yttranden 
Anna Hägglund yttrade sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet enligt ovan och finner 
att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta förslag till modell för VA-taxa i saneringsområden i Falu kommun 
daterat 2010-05-22 och i Bilaga A daterad 2010-05-23, redovisad be-
räkningsmodell för tillämpning av särtaxa vid utbyggnad av VA i Falu 
kommun, 

att  processledaren arbetar aktivt i saneringsområden för att hitta småskaliga 
lösningar samt 

att  företrädare för miljönämnden och Falu Energi & Vatten AB diskuterar 
installation och skötsel av tekniskt acceptabla småskaliga lösningar. 

 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret stadsbyggnadskontor och 
miljö) 

Falu Energi & Vatten AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 99   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Godkännande av årsredovisning för år 2009, revisions-
berättelse för Räddningstjänsten Dala Mitt och fråga om 
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för 2009

Diarienummer KS 16/10 

Ärendet 

Revisorerna för Räddningstjänsten Dala Mitt har genomfört revision av 
verksamheten för år 2009. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns. 

Tidigare behandling 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade 2010-04-28 
att godkänna Q-red 2009 samt att ta informationen om revisionens gransk-
ning av Q-red 2009 årsbokslut och verksamhetsberättelse till handlingarna.  

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Räddningstjänsten Dala Mitt för 
år 2009. 

Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsdirektions beslut 2010-04-28, § 24. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 131. 

Yrkanden 

Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet, 

att  förbundets årsredovisning godkänns samt 

att  notera revisionsberättelsen till protokollet. 

Protokollsanteckning 
Mats Dahlström, Bengt Holmquist, Ingrid Näsman, Anders Samuelsson och 
Runo Nilsson anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut om an-
svarsfrihet för direktionen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige �   2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

100
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Justering av mandattid för kommunstyrelsen, kommu-
nalråden och oppositionsrådet  

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges beslutade den 9 november 2006 att mandatperioden 
för nuvarande kommunstyrelse, kommunalråden och oppositionsrådet ska 
vara t.o.m. 2010-11-11. Då nya kommunfullmäktige sammanträder redan 
den 4 november efter valet i höst bör en justering av mandattiden göras så 
att den avslutas samma dag. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunfullmäktige 2006-11-09, § 6 och § 7. 

Yrkanden 
Mikael Rosén redogör för förslag till beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  mandattiden för nuvarande kommunstyrelse, kommunalråden och oppo-
sitionsrådet ska vara t.o.m. 2010-11-04. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliets förtroendemannaregister) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

101
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Förslag att teckna förlagslån från Kommuninvest eko-
nomisk förening  

Diarienummer KS 398/10 

Ärendet 
Inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk 
förening har inkommit till kommunen den 1 april 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att Falu kommun 
skall teckna sin pro-rata-andel om 7,5 mnkr av förlagslånet utgivet av 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan från Kommuninvest ekonomisk förening 2010-03-30. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-05-28. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 132. 

Yrkanden 

Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  Falu kommun skall teckna sin pro-rata-andel om 7,5 mnkr av förlagslå-
net utgivet av Kommuninvest ekonomisk förening. 

 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

102En
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 Entledigande av Markus Ragnegård (S) som ledamot i 
kommunfullmäktige och i skolnämnden samt fyllnadsval 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Markus Ragnegård begär entledigande som ledamot i kommunfullmäktige 
och i skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om entledigande från Markus Ragnegård 2010-06-02. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  tillstyrka att Markus Ragnegård (S) blir entledigad som ledamot i kom-
munfullmäktige, 

att  entlediga Markus Ragnegård (S) som ledamot i skolnämnden  

att  utse Monica Enarsson (S) som ledamot i som ledamot i skolnämnden 
samt 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

Expeditioner 
Markus Ragnegård 

Monica Enarsson 

Kommunstyrelseförvaltningen (förtroendemannaregistret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

103
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103 Entledigande av Roza Güclü Hedin (S) som oppositions-
råd 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Roza Güclü Hedin avsäger sig uppdraget som oppositionsråd från den 1 
augusti 2010. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2007 att entlediga Jonny 
Gahnshag från 50 % av uppdraget som oppositionsråd fr o m 2008-01-01  
och utse Roza Güclü Hedin som oppositionsråd 50 % under tiden 2008-01-
01 – 2010-11-11. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om entledigande från Roza Güclü Hedin 2010-06-09. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  entlediga Roza Güclü Hedin som oppositionsråd 50 % från den 1 augus-
ti 2010 samt 

att  Jonny Gahnshag återgår som oppositionsråd på heltid från den 1 augusti 
2010. 

 

Expeditioner 
Roza Güclü Hedin 

Jonny Gahnshag 

Kommunstyrelseförvaltningen (förtroendemannaregistret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

104
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Entledigande av Andreas Göräng (S) som ersättare i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Andreas Göräng begär entledigande som ersättare i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om entledigande från Andreas Göräng diarieförd 2010-06-11. 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  entlediga Andreas Göräng (S) som ersättare i kommunstyrelsen samt 

att  utse Britt Källström (S) som ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Andreas Göräng 

Britt Källström 

Kommunstyrelseförvaltningen (förtroendemannaregistret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

105Mo
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 Motion från Roza Güclü Hedin (S), Jonny Gahnshag (S), 
Mikaela Johnsson (S); Flexiblare vistelsetid på förskolan 

Diarienummer KS 404/10 

Ärendet 
Roza Güclü Hedin, Jonny Gahnshag och Mikaela Johnsson föreslår i en 
motion att Falu kommun inför två alternativ i förskolan för barn till arbets-
lösa och föräldralediga, 15 timmars eller 20/25 timmarstaxa enligt motio-
nens förslag.

Beslutsunderlag 
Motion från Roza Güclü Hedin, Jonny Gahnshag och Mikaela Johnsson 
2010-05-20 (bilaga § 105). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Roza Güclü Hedin, Jonny Gahnshag och Mikaela Johnsson 

 



  
                                Falun  

www.s-info.se/falun 

Motion: Flexiblare vistelsetid på förskolan 
De förändrade vistelsetiderna på Faluns förskolor för barn till arbetslösa eller föräldralediga föräldrar har 
diskuterats mycket. Tidigare fanns en flexibilitet som innebar att föräldrar och förskola i samråd bestämde 
hur de 15 timmarna per vecka skulle förläggas. Idag är det strikt 3 timmar per dag, 5 dagar i veckan, på 
förmiddag. Vissa enheter erbjuder även i eftermiddag som alternativ, men i praktiken nyttjas inte det. De nya 
reglerna har uppfattats som stelbenta och en del föräldrar hittar alternativ för att kringgå eller undvika 
reglerna: deltidsstudera eller deltidsarbeta (ibland på så låg tjänstgöringsgrad som 10%), söka dispenser eller 
helt enkelt avstå från att ha barnet(-en) på förskola (några få fall, framförallt på landsbygden).  
 
Vissa kommuner gör inte skillnad på vistelsetid, oavsett hur föräldrarna jobbar. Dessa kommuner har i 
många fall principinställningen att det är föräldrarna som själva kan avgöra hur mycket barnomsorg de 
behöver, även vid föräldraledighet eller arbetslöshet. En ståndpunkt som anknyter till det här är att 
förskolan är till för barnen – inte för föräldrarna. Exempelvis arbetslöshet hos en förälder innebär i många 
fall inte att barnens behov av pedagogik och social samvaro med andra barn minskar. 
 
Borlänge skiljer på full tid och vistelsetid för arbetssökandes och föräldraledigas barn, men har ändå en 
friare modell. Precis som i Falun erbjuds barn, vars förälder är eller blir arbetslös/föräldraledig, i åldern 1-5 
år verksamhet 3 timmar per dag året om enligt lagen om vård av yngre syskon. Samråd ska ske mellan 
förälder och verksamheten om förläggning av vistelsetiden. Verksamhetens förutsättningar att bereda plats 
är dock styrande. Lunch serveras ej och avgift erläggs enligt taxa för 3-timmarsbarn.  
  
Föräldrarna erbjuds även möjlighet att välja placering på 20-25 timmar i veckan året om. Samråd 
ska ske kring förläggning av vistelsetiden. Rektor för förskolan/enhetschefen för 
familjedaghemmen beslutar med hänsyn till föräldrars önskemål, barnets behov av kontinuitet 
samt till verksamhetens organisation.  
 
Det innebär att det kan se olika ut på olika enheter och i olika dagbarnvårdargrupper. Lunch ingår de dagar 
vistelsen är 4 timmar eller längre. Avgift erläggs enligt en taxa för max 25 timmar.  
 
Det finns flera fördelar med förslaget. Föräldrar kan välja friare, utifrån individuella behov, när och hur 
länge barnet ska vara på förskolan. När möjlighet finns för att stanna över lunch ökar också möjligheten att 
ha annan vistelsetid (exempelvis 9-13 eller 11-15). Det här kan göra att belastningen på morgonen minskar. 
Samtidigt måste förstås fortfarande vistelsetiden bestämmas så att det passar både föräldrar och förskolans 
verksamhet. Det här förutsätter också att barn som går upp i tid räknas som övriga, d v s att inte 2 barn 
räknas som ett. 
 
Vi yrkar med stöd av ovanstående: 
att  Falu Kommun inför två alternativ i förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga, 15-timmars eller 
20/25-timmarstaxa, enligt förslag ovan 
 
(original i akt) 
 
Mikaela Johnsson (S)   Roza Güclü Hedin (S)  Jonny Gahnshag (S) 
Ersättare i kommunfullmäktige Ledamot i kommunfullmäktige Ledamot i kommunfullm. 

2010-05-20



 51 (60) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

106 M
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 106 Medborgarförslag från Ulf Stenberg: Inför ett nyckellöst 
system till de äldre som bor hemma 

Diarienummer KS 415/10 

Ärendet 
Kommunmedborgaren Ulf Stenberg föreslår i medborgarförslag att ett  
nyckellöst system införs till de äldre som bor hemma. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Ulf Stenberg daterat 2010-05-31 (bilaga § 106). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Protokollsanteckning 

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

Expeditioner 

Ulf Stenberg 

Omvårdnadsnämnden 





 52 (60) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

107Sv
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107 Svar på interpellation från Inger Olenius (MP) och Sören 
Johansson (V) ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Rosén (M): Vart tog igångsättningstillståndet vid 
byggstart av Lugnets tre nya hoppbackar vägen 

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamöterna Inger Olenius och Sören Johansson ställer 
i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mikael Rosén följande 
fråga: 

· Vart tog igångsättningstillståndet vid byggstart av Lugnets tre nya hopp-
backar vägen? 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2010 att interpellationen får stäl-
las. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Inger Olenius och Sören Johnsson daterad 2010-05-11 
(bilaga § 107). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2010-05-20, § 79. 

Svar från Mikael Rosén daterat 2010-06-08 (bilaga § 107). 

Yttranden 

Mikael Rosén redogör för sitt svar på interpellationen. 

Inger Olenius och Sören Johnsson kommenterar svaret. 

I debatten yttrar sig Bo Wickberg, Sten H Larsson, Maria Gehlin och Lars-
Erik Måg. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges ordförande Carl-Erik Nyström förklarar därefter att 
debatten är avslutad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

108 Sv
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108  Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
från Krister Andersson (V) om de gruppbostäder som är 
utlagda på entreprenad 

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet 

Kommunfullmäktigeledamoten Krister Andersson ställer i en interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Mikael Rosén följande frågor angående 
gruppbostäder som är utlagda på entreprenad: 

• Har de privata utförarna rätt att neka till att boende får flytta dit? 
• Bryter entreprenören mot vad som gällde vid upphandlingen? 
• Vad tänker du göra om privata entreprenörer inte utför sitt uppdrag 

enligt upphandlingen och enligt LSS-lagstiftningen? 

Interpellationen besvaras av socialnämndens ordförande Lilian Eriksson.  

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2010 att interpellationen får stäl-
las. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Krister Andersson diarieförd 2010-05-14 (bilaga § 108) 

Protokoll från kommunfullmäktige 2010-05-20, § 80. 

Svar från Lilian Eriksson daterat 2010-06-07 (bilaga § 108). 

Yttranden 

Lilian Eriksson redogör för sitt svar på interpellationen. 

Krister Andersson kommenterar svaret. 

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

 

 

 







 54 (60) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

109 Sv
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109  Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
från Krister Andersson (V) om beslut om avveckling av 
Västra skolan 

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet 

Kommunfullmäktigeledamoten Krister Andersson ställer i en interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Mikael Rosén följande frågor angående 
beslut tagna avseende nedläggningen av Västra skolan: 

• Vilket beslut är det egentligen, rent demokratiskt och juridiskt, som 
gäller? 

• Ska inte beslut fattade i kommunfullmäktige gälla till dess att beslu-
tet ändras eller rivs upp av kommunfullmäktige? 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2010 att interpellationen får stäl-
las. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Krister Andersson diarieförd 2010-05-14 (bilaga § 109) 

Protokoll från kommunfullmäktige 2010-05-20, § 81. 

Svar från Mikael Rosén daterat 2010-06-08 (bilaga § 109). 

Yttranden 

Mikael Rosén redogör för sitt svar på interpellationen. 

Krister Andersson kommenterar svaret. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges ordförande Carl-Erik Nyström förklarar därefter att 
debatten är avslutad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

110Int
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110 Interpellation ställd till kommunfullmäktige från Bengt 
Holmquist (S) om hur Falu kommun tar hand om de en-
sam kommande flyktingbarnen 

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Interpellation från Bengt Holmquist daterad 2010-06-04 (bilaga § 110). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  interpellationen får ställas. 

Ordföranden Carl-Erik Nyström meddelar att interpellationen besvaras vid 
nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 

Expeditioner 
Bengt Holmquist 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

111
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Interpellation från Bengt Holmquist (S) Stationsområdet 
i Falun bör snyggas upp 

Diarienummer KS 4/10 

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

1. När kommer stationsområdet att snyggas upp? 

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

Beslutsunderlag 

Interpellation från Bengt Holmquist daterad 2010-06-04 (bilaga § 111). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  interpellationen får ställas. 

Ordföranden Carl-Erik Nyström meddelar att interpellationen besvaras vid 
nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 

Expeditioner 
Bengt Holmquist 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

112
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Diarienummer KS 424/10 

Ärendet 
Begäran om folkomröstning, med stöd av 2 160 namnunderskrifter, angåen-
de byggandet av fler hoppbackar i Falun har inkommit till Falu kommun 
från Aktionsgruppen ”Nya hoppbackar i Falun – nej tack”. 

Beslutsunderlag 
Inkommen begäran daterad 2010-06-07. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera inkommen begäran om folkomröstning till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Aktionsgruppen ”Nya hoppbackar i Falun – nej tack”. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

113
  2010-06-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113 Motion från Richard Holmqvist (MP) och Linnea Risinger 
(MP): Budget tillgänglig för alla 

Diarienummer KS 429/10 

Ärendet 
Richard Holmqvist och Linnea Risinger föreslår i en motion att alla med-
borgare i Falu kommun ges tillgång till en lättförståelig budgetöversikt som 
kontinuerligt uppdateras och att informationen görs lätt tillgänglig t ex via 
Internet och lokalpress.

Beslutsunderlag 
Motion från Richard Holmqvist och Linnea Risinger 2010-06-09 (bilaga § 
113).

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Richard Holmqvist och Linnea Risinger
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 114 Motion från Anna Hägglund (C): Falun bör vara med i 
täten för satsningen på elbilar 

Diarienummer KS 434/10 

Ärendet 
Anna Hägglund föreslår i en motion att Falu kommun beslutar att nu påbör-
ja förberedelserna för att introducera elbilar i kommunens fordonspark ge-
nom att inventera förutsättningar och behov så att beställningar kan läggas 
preliminärt och en fungerande infrastruktur för elbilar kan byggas upp inför 
starten av nästa ramavtal. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Hägglund 2010-06-09 (bilaga § 114). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Anna Hägglund 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 115 Sommarhälsning 

Ordförande Carl-Erik Nyström önskar samtliga ledamöter, ersättare och 
tjänstemän en trevlig sommar. 

 


	 

