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Utdragsbestyrkande: 

 
Ordinarie ledamöter:  ersättare vid detta sammanträde: 

Socialdemokraterna 
Ashti Azrafshan frånvarande                                                 Lars-Göran Johansson 
Renée Andersson frånvarande                                             Sven-Erik Bertell 
Mustafa Güclü 
Lars Jerdén 
Christer Falk 
Jonny Gahnshag ej § 123,del av 124, ej § 139 pga. jäv        Ingvar Sahlander § 123, del av 124  
Carin Gustafsson ej § 129 pga. jäv 
Krister Johansson 
Roger Jansson 
Lena Johnsson 
Christina Knutsson 
Evert Karlsson 
Ragnar Kroona 
Margareta Källgren 
Claes Mankler 
Arne Mellqvist frånvarande                                                    Helena Fridlund 
Berit Nyqvist 
Susanne Norberg 
Yvonne Nygårds 
Karl-Erik Pettersson 
Maria Silverplatz-Thunström frånvarande                             Runo Nilsson 
Monica Jonsson 
Staffan Nilsson §  123, 124, 129                                           Anna Strindberg ej §  123, 124, 129  

Moderaterna 
Erich Colberg 
Lilian Eriksson 
Göran Forsén frånvarande                                                   Birgitta Hiertner  
Christer Carlsson 
Christina Haggren 
Catharina Hjortzberg-Nordlund 
Håkan Hammar 
Bertil Eek 
Jan-Olof Montelius ej § 123, del av 124                                Jean-Francois Loise  § 123, del av 124 
Mikael Rosén ej § 123, del av 124                                        Mats Rudert § 123, del av 124 
Lars Runsvik 
Annika Larsson 
Bo Wickberg § 123, del av 124                                               Jean-Francois Loise ej § 123, del av 124 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kerstin Wåghäll 
 
Centerpartiet 
Mats Dahlström 
Anna Hägglund  § 123, 124, 129                                          Per Pettersson ej § 123, 124, 129 
Carl-Erik Nyström 
Dan Westerberg frånvarande                                               Kristina Wahlén 
Agneta Ängsås 

Falupartiet 
Stefan Clarström frånvarande                                               Kjell Hjort  ej § 137-149    
Sten H Larsson ej § 130 pga jäv 
Anders Pettersson 
Maria Gehlin § 123-131 

Folkpartiet 
Lars-Erik Måg 
Åsa Nilser frånvarande                                                         Svante Parsjö Tegner § 123, del av 124, 129 

Miljöpartiet 
Lars Broman frånvarande                                                    Maria Daniels 
Richard Holmqvist 
Linnea Risinger 
Sara Ritäkt frånvarande                                                       Erik Eriksson 
Vänsterpartiet 
Krister Andersson 
Kicki Stoor 
Stefan Nyrén frånvarande                                                   Eva Ferdeen 
Daniel Riazat 

Kristdemokraterna 
Katarina Gustavsson 
Håkan Nohrén 

                    Sverigedemokraterna 
Knut C.A. Scherman 

 
Partipolitiskt obunden  

                     Anders Samuelsson 
Ove Raskopp ej § 123, del av 124 

 
Ej tjänstgörande ersättare: Patrik Andersson (V), Jonas Lennerthson (S) § 123, del av 124,  

                          Anna   Strindberg (S) ej § 123,124,129, Michael Ahnfeldt § 123, del av 124, 
                          Mats Rudert (M) § 129, del av 124. 
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§ 123 Anmälningsärenden ....................................................................... 6 

§ 124 Budget 2013 och ekonomisk flerårsplan 2014-2015 ..................... 7 

§ 125 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) minska 
kostnaden för kommunens personal, löneadministration 
och övriga stödfunktioner ............................................................ 17 

§ 126 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) bättre kontroll 
på kommunens lokalkostnader .................................................... 18 

§ 127 Svar på motion från Ove Raskopp (--): Förtydligande av 
undervisningskostnaderna i Falu kommun .................................. 19 

§ 128 Svar på motion från Ove Raskopp (--): Ökade 
möjligheter för påverkan och insyn att följa politikens 
arbete för både politiker och medborgare .................................... 21 

§ 129 Svar på medborgarförslag från Kjell Gustafsson 
angående utvidgning av Samuelsdals golfbana ........................... 22 

§ 130 Godkännande av avtal med Lilla Källviken AB om 
exploatering av detaljplaneområdet Lilla Källviken ................... 25 

§ 131 Antagande av detaljplan för Lilla Källviken ............................... 27 

§ 132 Antagande av detaljplan för Norslundsskolan ............................. 28 

§ 133 Ändrade avtal inom den särskilda kollektivtrafiken .................... 29 

§ 134 Antagande av VA-strategi för Falu kommun .............................. 30 

§ 135 Ändring av bolagsordning och aktieägaravtal för Skid-
VM i Falun 2015 AB ................................................................... 32 
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Montessoriförskolan Callisto ....................................................... 41 

§ 141 Medborgarförslag: Telefonnummer för fel- och 
olägenhetsanmälan....................................................................... 42 

§ 142 Medborgarförslag: Mindre klasser och fler lärare ....................... 43 

§ 143 Medborgarförslag: Förbättra miljön i skolan............................... 44 
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§ 144 Medborgarförslag: Satsa mer pengar på studiebesök .................. 45 

§ 145 Entledigande som ledmot i kommunfullmäktige samt 
avsägelse och fyllnadsval till uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen ......................................................................... 46 

§ 146 Avsägelse av uppdrag som ersättare för 
överförmyndaren samt fyllnadsval .............................................. 47 

§ 147 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Falu Energi och 
Vatten AB samt fyllnadsval ......................................................... 47 

§ 148 Medborgarförslag: Hundrastgårdar i Falun ................................. 49 

§ 149 Motion från Katarina Gustavsson (KD): 35 timmars 
arbetsvecka för vårdpersonalen i Falu kommun .......................... 50 
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§ 123 Anmälningsärenden 

  

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

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

• Revisionsrapport över en gemensam granskning av vårdkedjan vid 
Strokesjukdom. 

• Revisionsrapport granskning av arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i Falu kommun. 

• Revisionsrapport granskning av kommunens bilar. 

• Trafik- och fritidsnämndens beslut: Svar på medborgarförslag – 
Återuppta kollektivtrafiken/busstrafiken till stadsdelen Krondiket. 
Ansöka och vara värd för Särskolans Rikskonferens 2013. 
Medborgarförslaget anses besvarat i och med att kollektivtrafik till 
Krondiket införs sommaren 2012. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-04-25, § 53/ förvaltningens 
statistikrapport 2012-04-04. Dnr: KS 20/12. 

Revisionsrapport från kommunrevisionen daterad 2012-04-24. Dnr: 22/12. 

Revisionsrapport från kommunrevisionen daterad 2012-05-22. Dnr: 409/12. 

Revisionsrapport från kommunrevisionen daterad 2012-05-22. Dnr: 129/12. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-05-24, § 58/tjänsteskrivelsen 
2012-05-02/Medborgarförslag. Dnr KS 246/12. 
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§ 124 Budget 2013 och ekonomisk flerårsplan 2014-2015 

KS0001/12 

Beslut    
1. Utdebiteringen fastställs till 22:31 per skattekrona för 2013. 

2. Finansiella mål och riktlinjer fastställs för vad som är god ekonomisk 
hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget 
2013 och Ekonomisk plan 2014-2015. 

3. Kommunens upplåningsram fastställs till 1 300 mnkr för år 2013. 

4. Driftbudget- och investeringsramar för 2013 för kommunstyrelsen 
och nämnderna fastställs i enlighet med vad som anges i budget-
dokumentet och dess förslag. 

5. I budgetdokumentet redovisat resultat-, kassaflödes- och balans-
budget fastställs för år 2013. 

6. Ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för 2014-
2015 för kommunstyrelsen och nämnderna godkänns i enlighet med 
vad som anges i budgetdokumentet och dess förslag. 

7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att upprätta 
verksamhetsplan och budget utifrån angivna prioriteringar och 
fastställd ram för år 2013 enligt budgetdokumentet. 

Reservation 
Samtliga närvarande ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Falupartiet, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna samt Anders 
Samuelsson (-) och Ove Raskopp (-) reserverar sig mot budgetbeslutet till 
förmån för Falualliansens förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande överlämnar Budget 2013 och ekonomisk 
flerårsplan 2014-2015.  

Ärendet har MBL-förhandlats den 22 maj 2012. 

Falualliansen redovisar förslag till ändringar i majoritetens förslag till 
Budget 2013 och ekonomisk flerårsplan 2014-2015. 

Beslutsunderlag 
Majoritetens förslag till Budget 2013 med planeringsdirektiv och ekonomisk 
flerårsplan 2014-2015. 

MBL-protokoll 2012-05-22. 
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Falualliansens förslag till Budget 2013 med flerårsplan 2014-2015. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 102. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) sammanställning av 
förslag till ändrade ramar för 2013-2015 (bilaga § 124). 

Delbeslut 
1. De beslutsunderlag som presenteras av ordföranden godkänns. 

2. Av ordföranden föreslagen turordning av inledningsanförande och 
arbetsgång godkänns. 

Inledning av ärendets behandling och respektive gruppledares 
inledningsanförande 
Ekonomichef Kjell Nyström och budgetchef Christina Fredricks redovisar 
planeringsförutsättningarna.  

Susanne Norberg, Socialdemokraterna (S), redogör för majoritetens förslag 
till Budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Mats Dahlström, Centerpartiet (C), redogör för Falualliansens förslag till 
Budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 och yrkar bifall till Falu-
alliansens förslag. 

Christina Haggren håller Moderaternas (M) inledningsanförande och yrkar 
bifall till Falualliansens förslag. 

Linnea Risinger håller Miljöpartiets (MP) inledningsanförande och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Gehlin håller Falupartiets (FAP) inledningsanförande och yrkar bifall 
till Falualliansens förslag. 

Kicki Stoor håller Vänsterpartiets (V) inledningsanförande och yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Svante Parsjö Tegnér håller Folkpartiets (FP) inledningsanförande.  

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

Katarina Gustavsson håller Kristdemokraternas (KD) inledningsanförande 
och yrkar bifall till Falualliansens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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ALLMÄNPOLITISK DEBATT 
Krister Johansson (S) inleder den allmänpolitiska debatten och i den deltar 
sedan Mats Dahlström (C), Anna Hägglund (C), Sten H Larsson (FAP), 
Susanne Norberg (S) , Knut C.A. Scherman (SD) , Katarina Gustavsson 
(KD), Richard Holmqvist (MP) , Maria Gehlin (FAP) , Linnea Risinger 
(MP) , Kicki Stoor (V) , Lars-Göran Johansson (S)  och Krister Andersson 
(V).  

Beslut 
Ajournering av sammanträdet för lunch mellan kl. 12.05 – 13.00. 

 

Den allmänpolitiska debatten återupptas efter lunch. 

Daniel Riazat(V), Erik Eriksson (MP), Evert Karlsson (S) och Carin 
Gustafsson (S) instämmer i Susanne Norbergs (S) bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag.  

Ove Raskopp (-) , Anders Samuelsson (-), Carl-Erik Nyström (C) och 
Svante Parsjö Tegnér (FP) instämmer i Mats Dahlströms (C) bifallsyrkande 
till Falualliansens förslag. 

 

ÖVERLÄGGNINGAR INOM KOMMUNSTYRELSEN OCH VARJE 
NÄMND 
Förutom den inledande allmänpolitiska debatten ovan genomförs 
överläggningar inom kommunstyrelsen och inom varje nämnd i den ordning 
som redovisas nedan. 

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

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Beslut om kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2013 fastställs till 247 640 tkr och 

ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående till 258 070 tkr respektive 250 712 
tkr godkänns. 

2. Kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet inkluderar ett ospecificerat sparbeting 
om 5 050 tkr gällande nämndernas verksamhet, som efter precisering och beslut 
fördelas på respektive nämnd. 
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Utdragsbestyrkande: 

3. Kommunstyrelsen, kommunfastigheters investeringsanslag för år 2013 fastställs till 96 
000 tkr och ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående till 78 900 tkr respektive 
99 500 tkr godkänns. 

4. Investeringsanslag för utvecklingsområden, kommersiella exploateringar och 
bostadsexploateringar totalt för år 2013 fastställs till 49 705 tkr och ekonomisk plan 
för år 2014 och 2015 uppgående till 42 625 tkr respektive 4 495 tkr godkänns. 

5. Kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningens övriga investeringsanslag för år 
2013 fastställs till 14 695 tkr och ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående till 
24 675 tkr respektive 28 475 tkr godkänns. 

6. Jämlikt avsnitt 3.6.3, punkt 8, i kommunstyrelsens reglemente bemyndiga 
kommunstyrelsen att inom en beloppsram av 40 basbelopp i varje enskilt fall, inom en 
av kommunfullmäktige i budgeten angiven beloppsram utöva kommunfullmäktiges 
beslutanderätt. 

7. Utöver föregående sats, bemyndiga kommunstyrelsen besluta om försäljning till 
nedanstående markprisbelopp, vilka inte innefatta kostnader för va. 

 
1. Småhusmark för friliggande hus, där kommunen svarar för erforderliga  
      exploateringsanläggningar, för tomter inom nytillkommande exploaterings-   
     områden till de markpriser som kommunstyrelsen för varje område fastställer. 
2. Industrimark inom Främby, Ingarvet och Tallen, där kommunen svarar för 

erforderliga exploateringsanläggningar, till ett markpris av 
      75 kronor per kvadratmeter inom Främby 
      125 kronor per kvadratmeter för mark inom nuvarande Ingarvet samt 
      100 kronor per kvadratmeter inom Östra Tallen. 

 
8. Fastställa registreringsavgiften för tomtkön till 600 kronor och avgiften för 

förlängning av registreringen till 300 kronor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 
2013och ekonomisk plan 2014-2015 för kommunstyrelsen. 

Mikael Rosén (M): Bifall till Falualliansens förslag till budget 2013 och 
ekonomisk plan 2014-2015 för kommunstyrelsen.  

Jan-Olof Montelius (M) med instämmande av Mikael Rosén (M): 
Kommunstyrelsen ska bevilja Dalregementets Museum ett hyresbidrag med 
60 000 kronor vilket ska belasta ”bufferten”. 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar förslagen i ordning enligt nedan vilket kommunfull-
mäktige godkänner.  

Ordföranden prövar först Jan-Olof Montelius m.fl. tilläggsförslag om 
hyresbidrag till Dalregementets Museum och finner att förslaget avslås. 

Därefter ställer ordföranden förslagen inom kommunstyrelsens 
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verksamhetsområde mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

SKOLNÄMNDEN 

Beslut om skolnämnden 
1. Skolnämndens anslag för driftverksamhet år 2013 fastställs till  

1 142 430 tkr och ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående  
till 1 164 705 tkr respektive 1 189 785 tkr godkänns. 

2. Skolnämndens investeringsanslag för år 2013 fastställs till 10 000 tkr  
och ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående till 10 000 tkr  
årligen godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Riazat (V) och Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag till budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 för skolnämnden. 

Maria Gehlin (FAP) och Håkan Hammar (M): Bifall till Falualliansens 
förslag till budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 för skolnämnden. 

Yttranden på sammanträdet 
Katarina Gustavsson (KD), Ove Raskopp (-), Svante Parsjö Tegnér (FP), 
Mikael Rosén (M), Mats Dahlström (C), Monica Enarsson (S), Helena 
Fridlund (S) och Linnea Risinger (MP) yttrar sig.   

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen inom skolnämndens verksamhetsområde mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

 
SOCIALNÄMNDEN  

Beslut om socialnämnden 
1. Socialnämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till  

438 050 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och  
2015 uppgående till 437 925 tkr respektive 445 494 tkr godkänns. 

2. Socialnämndens driftanslag för ekonomiskt bistånd år 2013 fastställs 
 till 93 028 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och  
2015 uppgående till 94 423 tkr respektive 95 840 tkr godkänns. 

3. Socialnämndens investeringsanslag för 2013 fastställs till 700 tkr och  
ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående till 500 tkr årligen godkänns. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S), Jonny Gahnshag (S) och Lena Johnsson(S): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag till budget 2013 och ekonomisk plan 2014-
2015 för socialnämnden. 

Lilian Eriksson (M) och Agneta Ängsås (C): Bifall till Falualliansens 
förslag till budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 för socialnämnden. 

Yttranden på sammanträdet 
Daniel Riazat (V), Katarina Gustavsson (KD), Svante Parsjö Tegnér (FP), 
Ove Raskopp (-), Kjell Hjort (FAP), Richard Holmqvist (MP) och Mikael 
Rosén (M) yttrar sig. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen inom socialnämndens verksamhetsområde 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

 

OMVÅRDNADSNÄMNDEN 

Beslut om omvårdnadsnämnden 
1. Omvårdnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till  

553 481 och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015  
uppgående till 573 012 tkr respektive 589 541 tkr godkänns. 

2. Omvårdnadsnämndens investeringsanslag för 2013 fastställs till 3 500 tkr och 
 plan år 2014 och 2015 uppgående till 3 500 tkr årligen godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Falk (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2013 och 
ekonomisk plan 2014-2015 för omvårdnadsnämnden. 

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Kristina Wahlén (C) och Anders 
Pettersson (FAP): Bifall till Falualliansens förslag till budget 2013 och 
ekonomisk plan 2014-2015 för omvårdnadsnämnden. 

Yttranden på sammanträdet 
Patrik Andersson (V) yttrar sig.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen inom omvårdnadsnämndens 
verksamhetsområde mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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TRAFIK- & FRITIDSNÄMNDEN 

Beslut om trafik- & fritidsnämnden 
1. Trafik- och fritidsnämndens anslag för driftverksamheten år 2013  

fastställs till 173 792 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för  
år 2014 och 2015 uppgående till 179 575 tkr respektive 186 160 tkr godkänns. 

2. Trafik- och fritidsnämndens driftanslag för kollektivtrafik och färdtjänst  
år 2013 fastställs till 51 780 tkr och ekonomisk plan för driftanslag för  
år 2014 och 2015 uppgående till 56 846 tkr respektive 62 624 tkr godkänns. 

3. Trafik- och fritidsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs  
till 15 000 tkr för år 2013 och ekonomisk plan år 2014 och 2015 uppgående  
till 11 400 tkr respektive 10 130 tkr godkänns. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Lennerthson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2013 
och ekonomisk plan 2014-2015 för trafik- och fritidsnämnden. 

Sten H Larsson (FAP): Bifall till Falualliansens förslag till budget 2013 och 
ekonomisk plan 2014-2015 för trafik- och fritidsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen inom trafik- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

BYGGNADSNÄMND 

Beslut om byggnadsnämnden 
Byggnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till  
593 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015  
uppgående till 599 tkr respektive 608 tkr godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Berit Nykvist (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2013 och 
ekonomisk plan 2014-2015 för byggnadsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen inom byggnadsnämndens verksamhetsområde 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

KULTUR- och UNGDOMSNÄMNDEN 

Beslut om kultur- och ungdomsnämnden 
1. Kultur- och ungdomsnämndens anslag för driftverksamheten år 2013  

fastställs till 52 046 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för  
år 2014 och 2015 uppgående till 60 566 tkr respektive 62 355 tkr godkänns. 

2. Kultur- och ungdomsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs  
till 400 tkr för år 2013 och ekonomisk plan år 2014 och 2015 uppgående  
till 400 tkr årligen godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Staffan Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2013 
och ekonomisk plan 2014-2015 för kultur- och ungdomsnämnden. 

Jan-Olof Montelius (M): Bifall till Falualliansens förslag till budget 2013 
och ekonomisk plan 2014-2015 för kultur- och ungdomsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen inom kultur- och ungdomsnämndens 
verksamhetsområde mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

MILJÖNÄMNDEN 

Beslut om miljönämnden 
Miljönämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till  
9 812 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och  
2015 uppgående till 9 910 tkr respektive 10 058 tkr godkänns. 

Reservation 
Sven-Erik Bertell (S) reserverar sig mot beslutet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Richard Holmqvist (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 
2013 och ekonomisk plan 2014-2015 för miljönämnden. 

Anna Hägglund (C): Bifall till Falualliansens förslag till budget 2013 och 
ekonomisk plan 2014-2015 för miljönämnden.   

Sven-Erik Bertell (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag under 
förutsättning att texten i majoritetens budgetförslag under rubriken biologisk 
mångfald, natur,” Inom kommunens egna skogar ska kalhuggning ersättas 
av andra former av skogsbruk, till förmån för klimat, biologisk mångfald 
och friluftsliv” tas bort. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar förslagen i ordning enligt nedan vilket kommunfull-
mäktige godkänner.  

Ordföranden prövar först Sven-Erik Bertells förslag om textändring i 
majoritetens budgetförslag och finner att förslaget avslås. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande ordning: Ja-röst för bifall till 
kommunstyrelsens formulering och Nej-röst för bifall till Sven-Erik Bertells 
textändring.  

Omröstningsresultat: 31 ja-röster, 28 nej-röster, 1 avstår och 1 frånvarande.  
(omröstningslista bilaga § 124). 

Därefter ställer ordföranden förslagen inom miljönämndens 
verksamhetsområde mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNREVISION 

Beslut om revision 
Kommunrevisionens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs  
till 2 000 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014  
och 2015 uppgående till 2 029 tkr respektive 2 057 tkr godkänns. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Karl-Erik Pettersson redogör för kommunstyrelsens och 
Falualliansens budgetförslag 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 avseende 
revisionen. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören och alla kontoren) och 
nämnderna 
 

 

 
 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE   
Omröstningslista § 124  KF 2012-06-14 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 
  omröstningsresultat  1 frånvarande  31    28     1  
1:e vice ordf Lars Broman (MP)    

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP)   X 

Jonny Gahnshag (S)   
Ingvar Sahlander  ( S) kl.8.30-12.00                             

X   

Susanne Norberg (S)  X   

Renée Andersson (S) Sven-Erik Bertell(S)                                      X  
Lena Johnsson (S)  X   

Christer Falk (S) X   

Ashti Azrafshan (S)     
Lars-Göran Johansson (S)                                   

 X   

Staffan Nilsson (S)   
Anna Strindberg (S)  från kl. 17.00                               

X   
  

Krister Johansson (S)  X   

Christina Knutsson (S)  
 

X   

Arne Mellqvist (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)  
Runo  Nilsson (S) 

X   

Evert Karlsson (S) X   

Carin Gustafsson (S) X   

Roger Jansson (S)  X   

Ev.eräsättare för Karl-Erik Pettersson (S)    

Richard Holmqvist (MP) X   

Linnea Risinger (MP) X   

Sara Ritäkt (MP) Erik Eriksson (MP) X   

Ev.eräsättare för Lars Broman (MP) 
Maria Daniels (MP) 

X   

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

Daniel Riazat (V)  X   

J Stefan Nyrén (V)  Eva Ferdeen (V) X   

    

Mikael Rosén (M)   X  

Christer Carlsson (M)  
 

 X  

Lilian Eriksson (M)   X  

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M)  X  

Bo Wickberg (M)  
Jean-Francois Loise (M) från kl.13.00 

 X  

Christina Haggren (M)  X  

Jan-Olof Montelius (M)  
Jean-Francois Loise (M) kl.8.30-12.00                                

 X  

Annika Larsson (M)  X  

Erich Colberg (M)  
 

 X  

Kerstin Wåghäll (M)   X  

Göran Forsén (M)                          
Birgitta Hiertner (M) 

 X  

Bertil Eek (M)   X  

Lars Runsvik (M)   X  

Håkan Hammar (M)  X  

Mats Dahlström (C)  X  

Agneta Ängsås (C)   X  

Carl-Erik Nyström (C)  
 

 X  

Anna Hägglund (C)  X   

Dan Westerberg (C)                    
Christina Wahlén (C)  

 X  

Maria Gehlin (FAP)   X  

Anders Pettersson (FAP)  X  

Sten H Larsson (FAP)  X  

Stefan Clarström (FAP) Kjell Hjort 
(FAP) 

 X  

Åsa Nilser (FP)                               
Svante Parsjö Tegnér (FP)  

  
--- 

 

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  

J Anders Samuelsson (op)  X  

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S) 
 

X   
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 125 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 13 
september 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 fortsätta 
med särskilt utredningsuppdrag för översyn av Falu kommuns löne-
administration 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. 

  3.     Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) uppdras att utföra 
översyn av registrator och nämndsekreterarfunktion med 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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. 

Sänds till 
Maria Gehlin 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 126 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) bättre kontroll 
på kommunens lokalkostnader  

KS0545/10 

Beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 13 
september 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. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2012-
04-13. 
Protokoll från fastighetsutskottet 2012-05-16, § 61. 

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

Sänds till 
Maria Gehlin 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 127 Svar på motion från Ove Raskopp (--): Förtydligande av 
undervisningskostnaderna i Falu kommun 

KS0547/11 

Beslut 
Samtliga nämnder får i uppdrag att i samband med årsbokslut på ett 
enkelt och överskådligt sätt redovisa hur stor del av förvaltningens 
kostnader som avser kärnverksamhet, fastighetskostnader och 
stödfunktioner/overhead och att motionens intention därmed är 
bifallen. 

 
 

Sammanfattning 
Ove Raskopp föreslår i en motion att skolans budget förtydligas för kommun- 
invånarna och att lokalkostnaderna och undervisningskostnaderna redovisas  
var för sig. 

Skolnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till 
skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 januari 2012. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ove Raskopp 2011-10-01. 

Protokoll från skolnämnden 2012-02-22 § 29/tjänsteskrivelse 2012-01-20. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-05-16, § 52. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 105. 

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

Maria Gehlin (FAP) med instämmande av Ove Raskopp (--), Knut C.A. 
Scherman (SD) och Håkan Hammar (M): Samtliga nämnder får i uppdrag 
att i samband med årsbokslut på ett enkelt och överskådligt sätt redovisa hur 
stor del av förvaltningens kostnader som avser kärnverksamhet, fastighets-
kostnader och stödfunktioner/overhead och att motionens intention därmed 
är bifallen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige bifaller Maria Gehlins med fleras förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Ove Raskopp 

Samtliga nämnder 

 

 



 21 (50) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 128 Svar på motion från Ove Raskopp (--): Ökade 
möjligheter för påverkan och insyn att följa politikens 
arbete för både politiker och medborgare 

KS0545/11 

Beslut 
Motionen avslås då vissa delar av det framförda förslaget redan är 
genomfört och andra delar är föremål för pågående utredning inom 
ramen för det uppdrag som givits till Fullmäktigeberedningen, Falu 
Demokratikommun. 

Sammanfattning 
Ove Raskopp föreslår i en motion att det utses en kunnig och kreativ grupp 
skickliga människor som ska utarbeta ett lättillgängligt forum där politiker-
nas arbete belyses, analyseras och förklaras och där det även går att kom-
mentera deras arbete. Vidare föreslår han att det på hemsidan skapas en länk 
där det lätt och överskådligt ska gå att hitta motioner.  

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ove Raskopp diarieförd 2011-10-06. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-03 -19. 
Protokoll från allmänna utskottet 2012-04-18, § 38. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-03, § 80. 

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

Ove Raskopp (--): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige bifaller Susanne Norbergs förslag. 

Sänds till 
Ove Raskopp 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 129 Svar på medborgarförslag från Kjell Gustafsson 
angående utvidgning av Samuelsdals golfbana 

KS0565/08 

Beslut 
Medborgarförslaget bifalls. 

Jäv 
Carin Gustafsson anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag från den 31 juli 2008 föreslår Kjell Gustafsson, 
Sundborn, att Samuelsdals golfbana ska utvidgas.  

Den 13 november 2009 beslutar byggnadsnämnden att för samråd godkänna 
ett detaljplaneförslag för ett nytt stort bostadsområde i Lilla Källviken. 
Detaljplanen, som ianspråktar stora av arealer tidigare oexploaterad mark, 
gränsar till Samuelsdals golfbana. Under plansamrådet inkommer 
synpunkter även på medborgarförslaget om utökad golfbana. 

Den 17 november 2009 skriver stadsbyggnadskontoret och trafik- och 
fritidsförvaltningen ett gemensamt yttrande över medborgarförslaget, vilket 
inte tar ställning i sak, utan bara redovisar bakgrund och konsekvenser. 

Den 17 februari 2010 beslutar trafik- och fritidsnämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att anta medborgarförslaget avseende utökning av 
golfbanan. 

Den 23 februari 2010 inkommer från Samuelsdals golfklubb en karta som 
visar att den mark, som klubben skulle vilja disponera, omfattar ett större 
område än vad som framgår av den karta som lämnats in av Kjell 
Gustafsson. 

Den 4 maj 2010 beslutar kommunstyrelsen att detaljplanen för 
bostadsområdet Lilla Källviken ska behandlas innan frågan om en 
utbyggnad av Samuelsdals golfbana lyfts för slutgiltig behandling. 

Den 1 september 2011 godkänner byggnadsnämnden detaljplanen för Lilla 
Källviken för antagande. 

Förvaltningen överlämnar ärendet utan förslag till beslut. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutade för egen del 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan för att 
pröva önskemålet om att utvidga Samuelsdals golfbana. Uppdraget 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

ska inte omfatta någon mark, som ingår i detaljplanen för Lilla 
Källviken. 

2. Planarbetet bekostas av Samuelsdals golflubb/Samuelsdals Golf AB. 

3. Detta uppdrag innebär inte något slutgiltigt ställningstagande i 
sakfrågan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2008-07-31/komplettering 2009-10-30. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-09-09. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-05-15, § 74.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, §106. 

Yttranden på sammanträdet 
Ordförande Karl-Erik Pettersson redogör för arbetsordningens regel i 32 § 
om att kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt ett medborgar-
förslag ska ha yttranderätt i samband med kommunfullmäktiges behandling 
av förslaget. 

Kjell Gustafsson har begärt att få yttra sig vid behandlingen av medborgar-
förslaget. 

Delbeslut 
      Kjell Gustafsson får yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget. 

 

Kjell Gustafsson redogör för bakgrunden till och innehållet i medborgar-
förslaget. 

Yttranden på sammanträdet 
I ärendet yttrar sig Christer Falk (S), Carl-Erik Nyström (C), Susanne 
Norberg (S) och Kjell Hjort (FAP). 

 Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S), Maria Gehlin (FAP), Ove Raskopp (--), Krister 
Andersson (V) och Knut C.A. Scherman (SD): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Maria Daniels (MP) med instämmande av Richard Holmqvist (MP): Avslag 
på medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige bifaller Jonny Gahnshags med fleras förslag. 

 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Stadsbyggnadskontoret 

Trafik- och fritidsnämnden 

Samuelsdals golfklubb 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 130 Godkännande av avtal med Lilla Källviken AB om 
exploatering av detaljplaneområdet Lilla Källviken 

KS0713/09 

Beslut 
Exploateringsavtal med Lilla Källviken AB avseende 
detaljplaneområdet Lilla Källviken godkänns. 

Jäv 
Sten H Larsson anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har den 1 september 2011 godkänt detaljplan för Lilla 
Källviken för antagande. Marken inom planområdet ägs dels av Falu 
kommun och dels av Lilla Källviken AB och förslaget till exploaterings-
avtal reglerar bl.a. marköverlåtelser och utbyggnad av allmän plats inom 
planområdet och allmänna anläggningar utanför planområdet. Detaljplanen 
möjliggör en utbyggnad av ca 400 bostäder av såväl villor som radhus och 
flerbostadshus. Eftersom området är stort kommer också utbyggnaden att 
ske under lång tid. Utbyggnaden kommer att börja på mark som ägs av Lilla 
Källviken medan utbyggnaden på kommunens mark kommer att ske i ett 
senare skede.  Kostnaden för utbyggnad av allmän plats och andra allmänna 
anläggningar har kalkylerats till ca 38 miljoner kronor varav Lilla Källviken 
ska svara för 55,5 % och kommunen såsom fastighetsägare för 44,5  %. 
Kommunens kostnader kommer att täckas av inkomster från försäljning av 
tomter. Utbyggnaden av Lilla Källvikenområdet kommer att innebära ökade 
driftskostnader för kommunen för gator, gång- och cykelvägar m.m. som 
byggs ut. 

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutade för egen del 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadschefen) får i uppdrag att 
fatta beslut om ändringar i och tillägg till exploateringsavtalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-05-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-05-15, § 72. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 107. 

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

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 

Lilla Källviken AB 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 131 Antagande av detaljplan för Lilla Källviken 

KS0191/10 

Beslut 
Detaljplanen för Lilla Källviken antas. 

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att utveckla markområdet mellan Tallen och 
Källviken till en ny stadsdel för huvudsakligen bostäder. Delar av 
planområdet inrymmer även möjlighet till andra funktioner såsom 
centrumändamål för att möjliggöra en varierad och levande stadsdel.  
Service i form av förskola/skola inrym i detaljplanen. Ytor som tillgodoser 
områdets behov av rekreation och friluftsliv planeras.  

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2006 om planuppdrag. 
Detaljplaneprogram för området godkändes av kommunstyrelsen den 2 
oktober 2007. 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 16 mars 2010 under 
samrådet.  
Byggnadsnämnden godkände planförslaget för antagande den 1 september 
2011. 

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-03-30. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2011-09-01, § 135. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-05-15, § 73. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 108. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 

Lilla Källviken AB 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 132 Antagande av detaljplan för Norslundsskolan   

 KS0163/11 

Beslut 
Detaljplanen för Norslundsskolan antas. 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny detaljplan för Norslundskolan har upprättats på stads-
byggnadskontoret. Syftet med detaljplanen är att med hänsyn till områdets 
centrala läge, medge ett brett spektrum av användningssätt som med beak-
tande av omkringliggande bostadsbebyggelse inte är störande. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 15 mars 2011 att upp-
dra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att upprätta 
förslag till detaljplan för Norslundskolan. 

I sitt yttrande över samrådshandlingarna beslutade kommunstyrelsens ut-
vecklingsutskott, den 15 november 2011, att lämna förslaget utan erinran. 

Byggnadsnämnden beslutade den 16 maj 2012, att godkänna detaljplanen 
för antagande.  

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-05-16. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2012-05-16, § 60. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-15-29, § 109. 

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

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 133 Ändrade avtal inom den särskilda kollektivtrafiken 

KS0088/12 

Beslut 
Avtalen, tilläggsavtal till samarbetsavtalet avseende särskild 
kollektivtrafik, samarbetsavtalet samt uppdragsavtal om samordning av 
särskild kollektivtrafik godkänns i sin helhet med föreslagna 
förändringar. Samarbetsavtalets avtalstid är inte fastställd i förslaget men 
godkänns med maximalt 5 år såsom tidigare avtalstid. 

Sammanfattning 
Med anledning av att den nya lagstiftningen inom kollektivtrafiken trädde i 
kraft den 1 januari 2012 har flera ändringar gjorts i dokument som berör den 
allmänna kollektivtrafiken. Nu gäller det avtal inom den särskilda kollektiv-
trafiken som behöver revideras till följd av lagstiftningen. Ändringarna görs 
av formella skäl. 

Region Dalarnas Kollektivtrafiknämnd och AB Dalatrafik föreslår att de 
inblandade kommunerna godkänner avtalen, tilläggsavtal till samarbets-
avtalet avseende särskild kollektivtrafik, samarbetsavtalet samt 
uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik, i sin helhet med 
föreslagna förändringar.  
Utvecklingsutskottet överlämnar ärendet utan förslag till beslut. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från Region Dalarna 2012-04-17. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-05-15, § 75. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 110. 

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

Sänds till 
Region Dalarna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 134 Antagande av VA-strategi för Falu kommun 

KS0098/10 

Beslut 
1. VA-strategin för Falu kommun antas. 

2. Nya medel avsätts från och med 2013 till det föreslagna processtö-
det vid bildande och drift av enskilda gemensamma VA-
anläggningar. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutande den 18 maj 2010 att sätta 
igång VA-planeringsarbetet genom att göra dels en nuläges- och omvärlds-
analys (VA-översikt) och dels att göra strategiska vägval (VA-strategi). 

Detta arbete sker i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med miljöför-
valtningen, Falu Energi & Vatten och stadsbyggnadskontoret samt i dialog 
med en VA-vägledningsgrupp bestående av presidierna från kommunstyrel-
sen, miljönämnden, byggnadsnämnden och Falu Energi & Vattens styrelse. 
Miljöförvaltningen har lett arbetet med VA-översikten och stadsbyggnads-
kontoret med VA-strategin. 

VA-översikten färdigställdes under våren 2011. Därefter har denna VA-
strategi tagits fram. Här formuleras och tydliggörs kommunens strategier för 
hanteringen av VA-frågor.  

Kommunstyrelsen utvecklingsutskott beslutade den 17 februari 2012 att ge 
arbetsgruppen fortsatt uppdrag med att i ett tredje steg upprätta utbyggnads- 
och handlingsplaner. 

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutade för egen del 

1. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) ansvarar för 
de förvaltningsövergripande VA-frågorna. 

2. Utökade medel avsätts i stadsbyggnadskontorets budget 2013-2015 
för samordningen av det interna arbetet för att fortsätta det interna 
arbetet enligt VA-planen och den utarbetade arbetsmetoden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-05-04. 

Förslag till VA-strategi. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 111. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Sänds till 
Falu Energi & Vatten AB 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och 
ekonomikontoret) 

Miljönämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 135 Ändring av bolagsordning och aktieägaravtal för Skid-
VM i Falun 2015 AB  

KS0297/11 

Beslut 
1. Förslag till ändrad bolagsordning för Skid-VM i Falun 2015 AB 

godkänns. 

2. Förslag till tillägg till aktieägaravtalet för Skid-VM i Falun 2015 AB 
godkänns.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att för kommunen godkänna Skid-
VM i Falun 2015 AB:s eventuella framtida förvärv av Beyond 
Skiing 2015 Foundation AB som ett helägt dotterbolag. 

4. Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov fatta erforderliga beslut 
till ytterligare ändringar i aktieägaravtal för Skid-VM i Falun 2015 
AB. 

Sammanfattning 

Falu kommun och Svenska Skidförbundet äger till lika delar bolaget Skid-
VM i Falun 2015 AB (VM-bolaget). Bolaget ska planera, förbereda och 
genomföra skid-VM 2015 samt genomföra andra skidarrangemang och 
kringarrangemang.  
En del av förberedelsearbetet inför VM drivs genom Beyond Skiing 2015 
Foundation AB (Beyond Skiing). Beyond Skiing kan ses som ett 
företagsnätverk. Det ägs av Visit Södra Dalarna AB (60%), Falun Borlänge 
regionen AB (20%) och VM-bolaget (20%). Beyond Skiing har mer än 250 
medlemsföretag och medlemsavgifterna från dessa utgör en väsentlig del av 
intäkterna under förberedelsearbetet inför VM.  
Svenska Skidspelen AB genomför, på uppdrag av Svenska Skidförbundet, 
årliga världscuptävlingar i Falun. Inför genomförandet av skid-VM sker en 
allt starkare samverkan mellan VM-bolaget och Svenska Skidspelen AB, 
vilket bl a innebär att världscuptävlingarna 2013 och för-VM 2014 
genomförs i VM-bolagets regi i nära samverkan med Svenska Skidspelen 
AB. Efter VM är avsikten att Svenska Skidspelen AB ska fortsätta arrangera 
världscuptävlingar på samma sätt som tidigare. 

Nuvarande ägandeförhållanden och ansvarsfördelning har visat sig innebära 
vissa nackdelar i det praktiska arbetet med förberedelserna inför VM. Därför 
har, på initiativ från VM-bolagets styrelse, tagits fram förslag till föränd-
ringar av bolagsordning och aktieägareavtal för VM-bolaget. Nuvarande 
bolagsordning och aktieägaravtal för VM-bolaget godkändes av kommun-
fullmäktige den 10 februari 2011. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens och kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-24 . 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 112. 

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

Sänds till 
Skid-VM i Falun 2015 AB 

Beyond Skiing 2015 Foundation AB 

AB Svenska Skidspelen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 136 Försäljning av fastigheter till Lugnet i Falun AB 

KS0389/11 

Beslut 
1. Försäljning av fastigheterna Järlinden 35:2, Järlinden 29:2, Lugnet 

2:1 och del av Falun 6:1 enligt köpekontrakt till Lugnet i Falun AB.  

2. Resterande fastigheter regleras genom överlåtelse mot förmedlade 
lån motsvarande bokfört värde vid övertagandetillfället samt med 
hänsyn till momsregler för gjorda investeringar. 

3. Ett interimistiskt hyresavtal tecknas med Lugnet i Falun AB att 
gälla till dess ett utförligt hyresavtal kan tecknas mellan parterna, 
dock längst till 2012-10-31. 

 

Sammanfattning 
Falu kommun har bildat det helägda bolaget Lugnet i Falun AB med uppgift 
att dels äga och förvalta fastigheter och anläggningar inom Lugnetområdet i 
Falu kommun och dels tillsammans med kommunstyrelsen vara en aktiv 
aktör i utvecklings- och exploateringsfrågor inom Lugnetområdet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2011, bland annat att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa att ägandet övergår till Lugnet i 
Falun AB. 

Som underlag för beslutet fanns ett ”PM angående fastighetsförsäljning till 
Lugnet i Falun AB” där avgränsningar, vilka fastigheter som berörs, fastig-
hetsreglering, förslag till uppdelning, Lugnets naturreservat, rättigheter och 
konsekvenser beskrevs. 

I samband med försäljning av fastigheterna till Lugnet i Falun AB ska ett 
hyresavtal tecknas mellan Falu kommun, trafik- och fritidsnämnden och 
Lugnet i Falun AB. Ett arbete med gränsdragningen mellan vad som ska 
ingå i trafik- och fritidsförvaltningens uppdrag och Lugnet i Falun AB 
pågår.  

För att inte försena försäljningen av fastigheterna föreslås att ett interimis-
tiskt hyresavtal tecknas mellan parterna och som gäller fram till dess att ett 
utförligt hyresavtal kopplat till gränsdragningsdiskussionerna kan presen-
teras. Något som ska hanteras politiskt och vara klart senast den 31 oktober 
2012. 

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-05-
21/reviderad 2012-05-28. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 113. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jonny Gahnshah (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Lugnet i Falun AB 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 137 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

KS0303/11 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda gemensam nämnd för upp-

handlingssamverkan tillsammans med Borlänge, Ludvika, Gagnef 
och Säters kommuner och godkänna samarbetsavtal att gälla från 
och med 2013-01-01 eller det senare datum som godkänns, för 
placering i Ludvika kommun (värdkommun). 

2.  Kommunfullmäktige beslutar att anta Falun-Borlänge regionens 
rekommendationer att; 
- ett reglemente gällande från 2013-01-01 tas senare fram och 
fastställs i varje kommunfullmäktige  

- en gemensam upphandlingspolicy gällande från 2013-01-01 tas senare 
 fram och fastställs i varje kommunfullmäktige 

- en budget för verksamheten 2013 upprättas av värdkommunen och antas  
därefter av varje kommunfullmäktige. Budget upprättas inom en ram på 
10,4 Mkr 

- initialt överflytta kommunernas upphandlingsverksamhet med undantag av 
direktupphandlingar och byggentreprenader samt LOUs tjänstegaranti 24, 
undervisning och yrkesutbildning, tjänstekategori 25 Hälsovård och social- 
tjänster och tjänstekategori 26 Fritids- och idrottsverksamhet samt kultur- 
verksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell, till den gemensamma 
nämnden 

- ge upphandlingskontoret i uppdrag att kvalitetssäkra samtliga förfrågnings- 
underlag och utvärderingar vid upphandlingar, exklusive direktupphandlingar, 
som sker utanför upphandlingskontoret 

- de kommunala bolagen erbjuds att mot ersättning delta i upphandlingssam- 
verkan 

-finansiering av upphandlingssamverkan ska ske genom fördelning utifrån 
 folkmängd.  

        3.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder med anledning av  
             organisationsförändringen. 

        4.  Falu kommun förutsätter att vid framtagandet av reglemente för den  
             gemensamma nämnden ska det inarbetas möjligheter för respektive  
             kommun att avstå från gemensamma upphandlingar, ställa kommun-   
             specifika krav å kommunens vägnar även när en majoritet av övriga  
             kommuner är av annan uppfattning. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

         5.  Den gemensamma nämnden ska utvärderas efter ett års verksamhet.  

Sammanfattning 
Falun-Borlänge regionen beslutade den 12 april 2012 att rekommendera 
Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef och Säters fullmäktigeförsamlingar att 
godkänna upprättat samarbetsavtal avseende gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan från och med 1 januari 2013 med placering i 
Ludvika kommun (värdkommun). 

Konstruktionen med gemensam nämnd innebär att Ludvika kommun blir 
värdkommun, och nämnden ingår i Ludvika kommuns organisation. 
Ledamöter till den gemensamma nämnden väljs av respektive kommuns 
fullmäktige. Ludvika kommuns fullmäktige ska bland ledamöterna utse 
ordförande, respektive vice ordförande. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Kommunstyrelsen beslutade för egen del 

     Samarbetsavtalets punkt 2:2 avseende förankring i kommunen 
innebär i Falu kommun att politisk förankring sker i kommun-
tyrelsen (KSA) eller i berörd nämnd innan en upphandlingsprocess 
påbörjas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-21/ kompletterad 
med Ludvika kommuns tjänsteskrivelse 2012-05-03. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 114. 

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

Yttranden på sammanträdet 
I ärendet yttrar sig Yvonne Nygårds (S).  

Sänds till 
Falun-Borlänge regionen AB 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 138 Gränsvärden för direktupphandling 

KS0399/12  

Beslut 
Beloppsgränserna för direktupphandling om 1 basbelopp för varor 
och tjänster och 3 basbelopp för intellektuella tjänster, antagna av 
kommunfullmäktige den 6 december 2001 § 182 upphävs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 december 2001 bl.a. att anta 
beloppsgränser för direktupphandling. Då det numera finns tydliga gränser 
för direktupphandling i Lagen om offentlig upphandling samt en ambition 
om samverkan på upphandlingsområdet mellan kommunerna i Dalarna 
föreslås att beslutet upphävs. 

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-20. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 115. 

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

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och stadskansliet) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 139 Godkännande av garantihyresavtal avseende Högskolan 
Dalarnas biblioteksbyggnad 

KS0386/11  

Beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) får i uppdrag att 
teckna ett garantihyresatval mellan Förvaltningsbolaget Högskole-
fastigheten Lugnet KB och Falu kommun vilken inträder i det fall 
Högskolan Dalarna inte förlänger avtalet efter tio år. Hyra och 
övriga villkor skall vara identiska med samma principer som avtalet 
med Högskolan Dalarna. 

Jäv 
Jonny Gahnshag anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 

Sammanfattning 

Högskolan Dalarna hyr av Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet 
KB (nedan Lugnet KB) högskolebyggnaden på Lugnet. Lugnet KB är ett 
kommanditbolag (handelsbolag) där Falu kommuns Förvaltning AB är 
kommanditdelägare och Falu kommun är komplementär. 

Hyresavtalet förhandlades om 2008 och löper nu till 30 april 2023 med 
förlängningsklausuler. 

Under de senaste åren har det pågått en diskussion mellan Lugnet KB och 
Högskolan Dalarna om att bygga ett nytt bibliotek för högskolans behov. 
Parterna har efter en arkitekttävling hittat en dansk samarbetspartner och 
projektering och upphandling av byggnationen har genomförts. Detta under 
förutsättning att Högskolan Dalarnas styrelse 2012-06-14 beslutar om att 
teckna hyresavtal med Lugnet KB. 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011att godkänna att upphandling 
av högskolebiblioteket får göras. 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 maj 2012 att godkänna att hyresavtal 
tecknas med Högskolan Dalarna utifrån principen ”självkostnadspris” samt 
att byggnation av högskolebiblioteket får ske. 

Högskolan Dalarnas styrelse har befogenheter att teckna upp till tioåriga 
hyresavtal och har därför hos regeringen begärt att ett femtonårigt avtal ska 
få tecknas för högskolebiblioteket. Regeringen har beslutat att inget 
undantag ges för ett längre avtal.  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Högskolan har ekonomiska möjligheter att klara en hyresnivå som bygger 
på ett femtonårigt hyresavtal men inte hyresnivån avseende ett tioårigt avtal.  

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-05-
21/reviderat 2012-05-28. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 116. 

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

Sänds till 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och ekonomikontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 140 Medborgarförslag: Egen matlagning vid 
Montessoriförskolan Callisto 

KS0395/12 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag framförs önskemål om att få laga egen lunch vid 
Montessori-förskolan Callisto. Vidare vill man påskynda pågående process, 
där köken och möjligheten för egen matlagnig granskas, så det kan vara 
möjligt att börja med egen matlagning tidigare än mars 2013. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag diariefört 2012-05-21 (bilaga § 140). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 141 Medborgarförslag: Telefonnummer för fel- och 
olägenhetsanmälan 

KS0410/12 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska ha ett telefonnummer för 
fel- och olägenhetsanmälninga för kommuninvånarna. Tjänsten ska ta emot 
och registrera anmälningar och därefter vidarekoppla till rätt instans. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag diariefört 2012-05-29/komplettering 2012-06-04 (bilaga § 
141). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 142 Medborgarförslag: Mindre klasser och fler lärare 

KS0415/12 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till skolnämnden för handläggning 
och beslut. 

 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att skolnämndens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen satsar pengar på att göra 
klasserna mindre och anställer fler lärare. Det är förutsättningen för att 
eleverna ska kunna få fler laborationer, vilket de önskar. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2012-05-28 (bilaga § 142) 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Skolnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 143 Medborgarförslag: Förbättra miljön i skolan 

KS0416/12 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till skolnämnden för handläggning 
och beslut. 

 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att skolnämndens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att miljön på skolan förbättras genom bla 
ökade resurser för städning för att eleverna ska må bättre. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2012-05-28 (bilaga § 143). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Skolnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 144 Medborgarförslag: Satsa mer pengar på studiebesök 

KS0417/12 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till skolnämnden för handläggning 
och beslut. 

 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att skolnämndens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås eleverna i klass 8C få fler studiebesök för att 
få mer inspiration och motivation. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2012-05-28 (bilaga § 144). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Skolnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 145 Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige samt 
avsägelse och fyllnadsval till uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen 

KS0002/12 

Beslut 
1. Arne Mellqvist (S) entledigas från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

2. Viktor Zakrisson (S) utses till ledamot av kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Arne Mellqvist har inkommit med begäran om entledigande från uppdragen 
som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, allmänna utskottet 
och förhandlingsdelegationen. Avsägelse även som ledamot i Partnerskap 
Bergslagsbanan och Studenternas hus Kåre. Kommunstyrelsen behandlar de 
två senare avsägelserna. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Arne Mellqvist daterad 2012-05-21. 

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

Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna inkl. avsägelse 

Förtroendemannaregistret 

Arne Mellqvist 

Viktor Zakrisson 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 146 Avsägelse av uppdrag som ersättare för 
överförmyndaren samt fyllnadsval 

KS0002/12 

Beslut 
1. Stefan Clarström (FAP) entledigas från uppdraget som ersättare för 

överförmyndaren. 

2. Anders Runström (FAP) utses som ny ersättare för 
överförmyndaren. 

Sammanfattning 
Stefan Clarström avsäger sig uppdraget som ersättare för överförmyndaren. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Stefan Clarström 2012-05-14. 

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

Sänds till 
Stefan Clarström 

Anders Runström  

Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 147 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Falu Energi och 
Vatten AB samt fyllnadsval 

KS0002/12 

Beslut 
Berit Nykvist (S) entledigas som ersättare i Falu Energi och Vatten AB. 

 

Protokollsanteckning 
Ny ersättare till Falu Energi och Vatten AB utses vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 13 september 2012. 

Sammanfattning 
Berit Nykvist avsäger sig uppdraget som ersättare i Falu Energi och Vatten 
AB. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Berit Nykvist 2012-06-01. 

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

Sänds till 
Berit Nykvist (S) 

Falu Energi och Vatten AB 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 148 Medborgarförslag: Hundrastgårdar i Falun 

KS0364/12 

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

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

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det byggs hundrastgård/ar i Falun. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2012-04-29. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-06-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 149 Motion från Katarina Gustavsson (KD): 35 timmars 
arbetsvecka för vårdpersonalen i Falu kommun 

  

Beslut 
        Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
35 timmars arbetsvecka ska införas för vård- och omsorgspersonal i Falu 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson 2012-06-06. 

Sänds till 
Katarina Gustavsson 

 
 
 



Motion ställd till kommunfullmäktige 

 

35 timmars arbetsdag för vårdpersonalen i Falu kommun 

Hur vi än vrider och vänder på sjukfrånvaron så svarar kvinnorna för en större andel av 
sjukfrånvaron och slås ut oftare från arbetet i förtid än män.  Det bottnar i att 
arbetsmarknaden fortfarande är alltför könssegregerad och arbetsbelastningen inom vård 
och omsorgen är mycket hög. Kristdemokraterna i Falun vill därmed införa en kortare 
arbetsvecka för vårdpersonal bestående av 35 timmar i vecka.  Vi tror att kvinnornas 
friskhetsfaktor kommer att öka, arbetsskadorna kommer att minska samt återhämtningen 
blir längre vilket gör att kostnader för sjukskrivingarna kommer att sjunka samt som följd 
hoppas vi att många kvinnor kommer att arbeta längre än till 65 år, något som vi vinner på 
alla. 

Med tanke på det som anförts vill jag föreslå fullmäktige besluta:   

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta för att införa 35 timmars arbetsvecka för vård 
och omsorgspersonal i falu kommun 

 

Katarina Gustavsson 

Fullmäktigeledamot kd 

2012-06-06 
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