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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Ordinarie ledamöter:  ersättare vid detta sammanträde: 

Socialdemokraterna 

Arne Mellqvist  

Carin Gustafsson, ej § 9  

Christer Falk §§ 1-18 Jonas Lennerthson §§ 19-35 

Christina Knutsson §§ 7-8, 18-35 Mikaela Karlsson §§ 1-6, 9-17 

Claes Mankler 

Jonny Gahnshag 

Karl-Erik Pettersson 

Lars Jerdén 

Lena Johnsson 

Margareta Källgren, frånvarande Lars-Göran Johansson 

Monica Jonsson 

Mustafa Güclü 

Ragnar Kroona 

Renée Andersson 

Susanne Norberg 

Yvonne Nygårds 

Maria Silfwerplatz Thunström 

Evert Karlsson 

Roger Jansson, frånvarande Sven-Erik Bertell 

Ashti Azrafshan, frånvarande Runo Nilsson 

Staffan Nilsson 

Berit Nyqvist 

Krister Johansson 

Moderaterna 

Bo Wickberg 

Catharina Hjortzberg-Nordlund 

Christina Haggren 

Erich Colberg 

Göran Forsén 

Jan-Olof Montelius 

Lilian Eriksson 

Mikael Rosén 

Håkan Hammar 

Annika Larsson 

Christer Carlsson 

Kerstin Wåghäll 

Alice Jensen Kjellberg, frånvarande Bertil Eek 

Lars Runsvik, frånvarande Vanja Ottevall 

 

Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Centerpartiet 

Agneta Ängsås 

Anna Hägglund 

Carl-Erik Nyström, frånvarande Kristina Wahlén 

Dan Westerberg 

Mats Dahlström 

Falupartiet 

Maria Gehlin 

Anders Pettersson 

Stefan Clarström 

Sten H Larsson 

Folkpartiet 

Lars-Erik Måg 

Åsa Nilser §§ 1-30 Svante Parsjö Tegnér §§ 31-35 

Miljöpartiet 

Lars Broman  

Linnea Risinger 

Richard Holmqvist 

Sara Ritäkt 

Vänsterpartiet 

Krister Andersson 

Daniel Riazat 

Kicki Stoor 

Stefan Nyrén 

Kristdemokraterna 

Katarina Gustavsson 

Ulrika Westin, frånvarande 

Sverigedemokraterna 

Knut C.A. Scherman 

Partipolitiskt obunden 

Anders Samuelsson 

Ove Raskopp 

Ej tjänstgörande ersättare: Jonas Lennerthson (S) ej §§ när han tjänstgjort, Ingvar Sahlander (S), Lilian 
Sundström (S), Mikaela Karlsson (S) ej §§ när hon tjänstgjort, Patrik Andersson (V), Andrea Dorg (M), 
Birgitta Hiertner (M), Gunilla Franklin (M), Jean-Francois Loise samt Svante Parsjö Tegnér (FP) ej §§ när 
han tjänstgjort.   
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

          Innehållsförteckning 

§ 1 Anmälningsärenden.......................................................................7 

§ 2 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD); 
Flexibelt nattstopp på buss ............................................................8 

§ 3 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Sten H 
Larsson (FAP); Tydliggör Falu kommuns bokslut för 
Faluborna.......................................................................................9 

§ 4 Svar på motion från Richard Holmqvist (MP) och 
Linnea Risinger (MP); Budget tillgänglig för alla ......................10 

§ 5 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): " Vem styr 
vem i kommunal verksamhet" eller "Kvalitetssäkra 
politiska beslut" ...........................................................................11 

§ 6 Svar på motion från Inger Olenius (MP) anställ 
skolkuratorer inom socialtjänsten som har sin placering i 
skolan...........................................................................................13 

§ 7 Svar på medborgarförslag; Att göra Falu kommun till en 
GMO fri zon ................................................................................15 

§ 8 Svar på medborgarförslag från Helge Sonntag; 
kommunalt kulturreservat på Dikarbacken..................................17 

§ 9 Godkännande av verksamhetsberättelse och 
årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
Linderdahlska Stiftelsen avseende år 2010 .................................19 

§ 10 Godkännande av förslag till beslut från Region Dalarna 
om förlikning och upphörande av avtal,  
omfördelningssystem för LSS-insatser........................................21 

§ 11 Ändring av byggnadsnämndens reglemente, 
ansvarsfördelning i planfrågor.....................................................23 

§ 12 Antagande av Falu kommuns riktlinjer för användning 
av sociala medier .........................................................................24 

§ 13 Godkännande av Exploateringsavtal med Dagon Falun 
AB för del av Surbrunnsområdet.................................................26 

§ 14 Antagande av detaljplan för del av Surbrunnsområdet ...............27 

§ 15 Omdisposition av budgetramar 2012 med anledning av 
sänkning av arbetsgivaravgift......................................................29 

§ 16 Begäran om överföring av investeringsmedel från 2011 
till 2012........................................................................................31 

§ 17 Borgen för Lugnet i Falun AB.....................................................33 

§ 18 Minskning av investeringsramar i Falu Kommun då 
ansvaret tas över av Lugnet i Falun AB ......................................35 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19 GYSAM - gemensamt utvecklingsprojekt för 
MittDalarna..................................................................................37 

§ 20 Entledigande från uppdrag som ersättare i skolnämnden............39 

§ 21 Entledigande av ledamot och andre vice ordförande i 
trafik- och fritidsnämnden samt fyllnadsval................................40 

§ 22 Entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige ....................................................................41 

§ 23 Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i skolnämnden och 
nämndeman samt fyllnadsval ......................................................42 

§ 24 Val av ordförande och förste vice ordförande i 
socialnämnden samt ersättare i Finsam .......................................44 

§ 25 Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i kultur- och 
ungdomsnämnden........................................................................45 

§ 26 Entledigande från uppdrag som ersättare i 
socialnämnden samt fyllnadsval..................................................46 

§ 27 Entledigande från uppdrag som styrelseledamot i Lugnet 
Förvaltning i Falun AB samt fyllnadsval ....................................47 

§ 28 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD) ställd till 
skolnämndens ordförande Daniel Riazat (V): 
Barnfotografering, firandet av Lucia samt firandet av 
skolavslutning i en kyrka.............................................................48 

§ 29 Interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till 
kommunalrådet Susanne Norberg (S) angående ökade 
kostnader för kosten ....................................................................49 

§ 30 Medborgarförslag; Anställning och praktikplatser för 
personer med funktionsnedsättning.............................................50 

§ 31 Interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) ställd till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag (S); Investeringsram 
inför skid-VM 2015 miljoner kr samt Falu kommuns 
förpliktelser att bygga klart småbackarna....................................51 

§ 32  Motion från Ove Raskopp (--); Ett utökat 
ansvarstagande för att motverka den negativa utveckling 
som sker av tobaksnyttjande........................................................52 

§ 33 Motion från Ove Raskopp (--); Bristen på delaktighet 
och insyn i det politiska arbetet ...................................................53 

§ 34 Motion från Ove Raskopp (--); Anordnande av en 
manifestation mot det ökande våldet riktat mot 
människor med etniskt svenskt ursprung ....................................54 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Motion från Lilian Eriksson (M) och Christina Haggren 
(M); Ersättning för förlorad arbetsförtjänst till 
förtroendevalda............................................................................55 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Anmälningsärenden 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

 Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län om ny ledamot och nya er-
sättare i kommunfullmäktige fr o m 2011-12-19 t o m 2014-10-31. 
Efter ledamot Sanna Jansson Nordqvist (M) är Kerstin Wåghäll (M) 
ny ledamot och Gunilla Franklin (M) ny ersättare. Efter ersättare 
Ingrid Colberg (M) är Mats Rudert (M) ny ersättare. 

 Trafik- och fritidsnämndens beslut: Svar på medborgarförslag – 
Hundrastgård i Falun. Medborgarförslaget bifalles. 

 Revisionsrapport över granskning av de helägda bolagens interna 
kontroll vid upphandling och inköp.  

 Protokoll från omvårdnadsnämnden; rapportering av ej verkställda 
beslut tredje kvartalet 2011. 

 Protokoll från kommunfullmäktige i Ludvika kommun 2011-12-19, 
§ 314. Kommunfullmäktige beslutar ingå delägarskap i Visit Södra 
Dalarna AB och godkänner bolagsordning och aktieägaravtal förut-
satt att alla sex kommuner blir delägare.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län 2011-12-29. Dnr: KS 2/11. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-12-15, § 114/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2011-11-28/ Medborgarförslag daterat 2011-10-03. KS 
535/11.  

Revisionsrapport från kommunrevisionen daterad 2012-01-02. Dnr: KS 
109/12. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2011-11-30, § 143/ Statistikrapport 
2011-10-14. Dnr: KS 372/10 

Protokoll från kommunfullmäktige i Ludvika kommun 2011-12-19, § 314. 
Dnr: KS 568/11. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD); Flexibelt 
nattstopp på buss 

KS0468/11 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen bifalles i och med att önskemålet om flexibelt nattstopp 
läggs in i kommande beställning rörande trafikförsörjningsplan till 
Dalatrafik. 

2. Flexibelt nattstopp ska gälla under en försöksperiod. 

Sammanfattning 

Katarina Gustavsson föreslår i en motion att Falu kommun under en för-
söksperiod inför ett så kallat nattstopp på alla busslinjer i kommunen. 

Trafik- och fritidsnämnden behandlade motionen den 17 november 2011 
och föreslår att önskemålet om flexibelt nattstopp läggs in i kommande be-
ställning rörande trafikförsörjningsplan till Dalatrafik. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-11-17, § 105/ tjänsteskrivelse 
2011-10-31. 

Motion från Katarina Gustavsson 2011-09-11. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-17, § 10. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 1. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag och Katarina Gustavsson: Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Sänds till 

Katarina Gustavsson 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Sten H 
Larsson (FAP); Tydliggör Falu kommuns bokslut för Fa-
luborna 

KS0292/10 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.   Motionen bifalles. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet med 
att göra årsredovisning och verksamhetsplan- och budgetdokument 
mer lättillgängliga för medborgare och anställda. 

Sammanfattning 

Motionärerna föreslår att Falu kommun utvecklar dokumenten för års-
bokslut och budget till ett mer användarvänligt format och att Falu kommun 
årligen tar fram populärutgåva av årsbokslutet som tydliggör kommunens 
”status” för medborgare och anställda. Både årsredovisning och årsbudget 
görs mer lättillgängliga t ex via Internet och lokalpress. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. Kommunstyrelsen beslutade 
för egen del att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
att fortsätta utvecklingsarbetet med att göra årsredovisning och verksam-
hetsplan- och budgetdokument mer lättillgängliga för medborgare och an-
ställda. 

Beslutsunderlag 

Motion från Maria Gehlin och Sten H Larsson 2010-04-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-
28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-01-18, § 8. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 2. 

Yrkanden 

Susanne Norberg och Maria Gehlin: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Maria Gehlin 

Sten H. Larsson 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Svar på motion från Richard Holmqvist (MP) och Linnea 
Risinger (MP); Budget tillgänglig för alla 

KS0429/10 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet 
med att göra årsredovisning och verksamhetsplan- och budget-
dokument mer lättillgängliga för medborgare och anställda.  

Sammanfattning 

Motionärerna föreslår att Falu kommun utvecklar dokumenten för budget 
till en lättförstålig budgetöversikt som uppdateras kontinuerligt och görs 
mer lättillgänglig för medborgarna, t ex via Internet och lokalpress. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. Kommunstyrelsen beslutade 
för egen del att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
att fortsätta utvecklingsarbetet med att göra årsredovisning och verksam-
hetsplan- och budgetdokument mer lättillgängliga för medborgare och an-
ställda. 

Beslutsunderlag 

Motion från Richard Holmqvist och Linnea Risinger 2010-06-09. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-
28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-01-18, § 9. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 3. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 

Richard Holmqvist yttrar sig i ärendet. 

Sänds till 

Richard Holmqvist 

Linnea Risinger 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): " Vem styr vem 
i kommunal verksamhet" eller "Kvalitetssäkra politiska 
beslut" 

KS0584/10 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Avslag på motionens förslag att ”verkställighet av politiska beslut” 
ska ingå som ett obligatoriskt granskningsområde i Falu kommuns 
internkontrollplan. 

2. Bifall till motionens förslag att alla nämnder/styrelser för egen del 
årligen ska upprätta en sammanställning/ärendegång. 

3. Bifall till motionens förslag att en sammanställning av politiskt fat-
tade beslut ska presenteras i respektive nämnd i samband med års-
bokslutet.   

4. Falu kommuns förmåga att genomföra fattade beslut bör kontinuer-
ligt utvärderas och förbättras. 
 

Sammanfattning 

Maria Gehlin föreslår i en motion att ”verkställighet av politiska beslut” ska 
ingå som ett obligatoriskt granskningsområde i Falu kommuns internkon-
trollplan (nr 1) och att alla nämnder/styrelser för egen del årligen ska upprät-
ta en sammanställning/ärendegång (nr 2). En sammanställning av politiskt 
fattade beslut ska presenteras i respektive nämnd i samband med årsbokslu-
tet (nr 3). 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är: 
Motionen avslås då granskningsområden enligt internkontrollplanen ska 
bedömas utifrån väsentlighet och risk inför varje verksamhetsår när det gäll-
er granskningsområden såväl kommunövergripande som för respektive 
nämnd/styrelse. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) lämnade inför kommunstyrel-
sens sammanträde kompletterande underlag och följande förslag till beslut. 
1. Samtliga nämnder/styrelse rekommenderas att säkerställa processer för 
verkställighet av beslut för de mest prioriterade ärendena med den elektro-
niska programvara som finns som stöd för arbetet, i avvaktan på justerade 
möjligheter till elektronisk bevakning i motionens anda. 
2. Motionens syfte är därmed bifallen, men att redovisningen sker till ordfö-
randen i respektive nämnd. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 

Motion från Maria Gehlin 2010-09-27. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-01-18, § 10. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-01-20. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 4. 

Yrkanden 

Susanne Norberg och Maria Gehlin: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Maria Gehlin 

Kommunstyrelsen och nämnderna 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Svar på motion från Inger Olenius (MP) anställ skolkura-
torer inom socialtjänsten som har sin placering i skolan 

KS0552/10 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen avslås då Falu kommuns socialtjänst och skolverksamhet 
redan idag samverkar med att uppmärksamma barn med psykosocial 
problematik och att omfattning av resursbehov hanteras inom ordi-
narie verksamhets- och budgetprocess. 

Sammanfattning 

Inger Olenius föreslår i en motion att socialtjänsten och skolan i samarbete 
bygger upp en ny verksamhet med skolkurator som har sin placering i sko-
lan och sin anställning inom socialtjänsten i syfte att tidigare uppmärksam-
ma och åtgärda barn med psykosocial problematik. 

Socialförvaltningen har i tjänsteskrivelse yttrat sig i ärendet och delar mo-
tionärens uppfattning om att det förebyggande arbetet behöver förstärkas. 
Socialnämnden beslutade den 23 februari 2011, att till kommunstyrelsen 
inge socialförvaltningens tjänsteskrivelse som socialnämndens yttrande 
samt att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om socialförvalt-
ningen ska utöka det förebyggande arbetet med inriktning mot skolan. Soci-
alförvaltningen beslutade även att om beslut fattas enligt motionärens öns-
kan ska ramökning tillföras socialnämnden. 

Skolförvaltningen har i tjänsteskrivelse angivit att samverkan mellan social-
tjänsten och skolan för det mesta fungerar bra men är ingen självklarhet och 
behöver hela tiden underhållas på alla nivåer. Resurser i form av skolkurato-
rer vore välkommet men de resurser som finns i första hand måste användas 
för att säkerställa lärartätheten. Skolnämnden beslutade den 23 mars 2011, 
att föreslå kommunfullmäktige att om beslut fattas att avsätta resurser för 
utökning av antalet skolkuratorer, ska ramökning tillföras skolnämnden och 
skolkuratorerna anställas av skolförvaltningen. Skolnämnden beslutade vi-
dare att om medel ej tillförs ska motionen avslås. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) gör en bedömningen ut-
ifrån social- och skolförvaltningarnas beskrivningar och lämnar förslag en-
ligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Inger Olenius 2010-09-08. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-
27. 

Protokoll från socialnämnden 2011-02-03, § 37/tjänsteskrivelse 2011-02-07. 

Protokoll från skolnämnden 2011-03-23, § 34/tjänsteskrivelse 2011-02-09.  

Protokoll från allmänna utskottet 2012-01-18, § 11. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 5. 

Yrkanden 

Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Inger Olenius 

Skolnämnden 

Socialnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Svar på medborgarförslag; Att göra Falu kommun till en 
GMO fri zon 

KS0300/11 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

     1. Medborgarförslaget bifalles genom att Falu kommun, i den mån det är 
möjligt, kommer att arbeta för att kommunen ska bli en GMO fri zon. 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås att Falu kommun ska göras till en GMO fri 
zon. Liknande förslag har behandlats vid två tidigare tillfällen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2002: 
 att uppmärksamma motionären på att lagligt stöd inte finns för att Falu 

kommun ska förklara sig vara en GMO-fri zon, 
 att det successivt i avtal som sluts med brukare av kommunägd mark 

och byggnader införs begränsningar som medför att GMO inte får odlas 
eller uppfödas, 

 att uppdra åt miljönämnden att aktivt arbeta för att kommuner ska få 
ökat inflytande vid tillståndsprövningar av GM-grödor inom sina geo-
grafiska områden. 

I ett medborgarförslag från 2008 föreslogs bland annat att:  
 Falu kommuns målsättning är att bli en GMO-fri kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2009 att avslå detta medborgar-
förslag med motiveringen att förslaget redan är behandlat. 

Kommunstyrelseförvaltningen (miljökontoret) föreslår att medborgarförsla-
get avslås med motivering att förslaget redan är behandlat i tidigare ärenden.  

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret) tjänsteskrivelse 2011-10-28. 

Medborgarförslag 2011-04-05. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-18, § 11. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 6. 

Yttranden 

Ordförande Karl-Erik Pettersson redogör för arbetsordningens regel i 32 § 
om att kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt ett medborgarför-
slag ska ha yttranderätt i samband med kommunfullmäktiges behandling av 
förslaget. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Johan Lindgren har begärt att få yttra sig om sitt medborgarförslag. 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Johan Lindgren får yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget.  

Johan Lindgren redogör för innehållet i medborgarförslaget. 

I ärendet yttrar sig även Ove Raskopp. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag, Anna Hägglund, Daniel Riazat, Linnea Risinger och Lars-
Göran Johansson: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Sänds till 

Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelseförvaltningen (miljökontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Svar på medborgarförslag från Helge Sonntag; kom-
munalt kulturreservat på Dikarbacken 

KS0641/08 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Medborgarförslaget bifalles. 

2. Kultur- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda och föreslå ett 
kommunalt kulturreservat vid Dikarbacken. Utredningen bör ske i sam-
verkan med trafik & fritidsnämnden, miljönämnden, skolnämnden och 
kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret).  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt kulturreservat på Dikar-
backen har lämnats in av Helge Sonntag. Stadsbyggnadskontoret samman-
ställde ett gemensamt svar på internremitteringen daterat den 16 juli 2009. 
Trafik- och fritidsnämnden, miljönämnden och kultur- och ungdomsnämn-
den har behandlade det gemensamma svaret 2009. 

När ärendet därefter togs upp vid kommunstyrelsens utvecklingsutskott den  
20 oktober 2009 återremitterades det till kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnadskontoret) för att samordna förslaget med ett ev. reservat i 
Harmsarvet och en lösning av trafikfrågorna i området.  

Efter detta har ”Upphävande av detaljplan för området väster om Krondi-
ket” antagits och vunnit laga kraft den 1 juli 2011. Vidare så har samrådet 
av detaljplaneprogram för Krondiket återredovisats till kommunstyrelsen 
den 13 september 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. Kommunstyrelsen beslutade 
även för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att det 
område vid Dikarbacken som omfattades av uppdraget till trafik & fritids-
nämnden i kommunstyrelsens beslut den 30 oktober 2007, § 38, ska utgå ur 
det uppdraget, medan återstående delar av uppdraget kvarstår. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-10-13. 

Medborgarförslag 2008-09-09. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-18, § 12. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 7. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yttranden 

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

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

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar:  

Helge Sonntag får yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget. 

Helge Sonntag redogör för innehållet i medborgarförslaget. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag och Richard Holmqvist: Bifall till kommunstyrelsens för-
slag. 

Mikael Rosén: Andra punkten ändras till  Kultur- och ungdomsnämnden får 
i uppdrag att utreda ett eventuellt  kommunalt kulturreservat vid Dikarback-
en i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfull-
mäktige beslutar enligt Jonny Gahnshags och Richard Holmqvists förslag. 

 

Sänds till 

Medborgarförslagsställaren 

Kultur- och ungdomsnämnden 

Trafik- och fritidsnämnden 

Miljönämnden 

Skolnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Godkännande av verksamhetsberättelse och årsredo-
visning samt beviljande av ansvarsfrihet för Linder-
dahlska Stiftelsen avseende år 2010 

KS0524/11 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Linderdahlska Stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse 
avseende verksamhetsåret 2010 godkänns. 

2. Revisionsberättelsen avseende 2010 läggs till protokollet. 

3. Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2010. 

Protokollsanteckning 

Carin Gustafsson anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller 
beslut. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen lämnar årligen in sin verksamhetsbe-
rättelse, årsredovisning och revisionsberättelse till Falu kommun.  Kom-
munstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har gjort en genomgång av 
redovisningen . 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-
15. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för Linder-
dahlska Stiftelsen år 2010. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-18, § 13. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 8. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Linderdahlska Stiftelsen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Godkännande av förslag till beslut från Region Dalarna 
om förlikning och upphörande av avtal,  omfördelnings-
system för LSS-insatser 

KST0218/03 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Region Dalarnas förslag till Avtal om upphörande av Avtal om mel-
lankommunal omfördelning och Förlikningsavtal godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna Avtal 
om upphörande av Avtal om mellankommunal omfördelning och 
Förlikningsavtal. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 1993 övertog kommunerna i Dalarna, Avesta, Borlänge, Falu, 
Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Malung-Sälens, Mora, Orsa, Rätt-
viks, Smedjebackens, Säters, Vansbro och Älvdalens kommuner, genom 
avtal med Landstinget Dalarna huvudmannaskapet för särskolan och de sär-
skilda omsorgerna om de utvecklingsstörda (enligt den tidens språkbruk).  

Den ersättning som kommunerna erhöll för övertagande av huvudmannas-
kapet fördelades i enlighet med ett Avtal om mellankommunal omfördel-
ning som samtliga kommuner undertecknade. Elva kommuner var bidrags-
givare till verksamheten.  

Direktionen för Region Dalarna har, i enlighet med det mandat som ges i 
Avtal om mellankommunal omfördelning § 1, avgjort att det aktuella avtalet 
bör omprövas på grund av nya förutsättningar i och med införandet av det 
nationella utjämningssystemet 2004. Direktionen rekommenderar avtalspar-
terna att besluta att Avtal om mellankommunal omfördelning ska upphöra. 

Vidare rekommenderar direktionen att parterna, med anledning av den tvist 
som förevarit mellan Hedemora kommun å ena sidan och Avesta, Borlänge, 
Falun, Gagnef, Ludvika, Malung, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter och 
Vansbros kommuner å andra sidan, vid avtalets upphörande ingår en förlik-
ning. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. Kommunstyrelsen beslöt även 
för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att finansie-
ring av avtal om upphörande av avtal om mellankommunal  
omfördelning och förlikningsavtal sker genom beslutsorgan,  
anslaget särskilda framtidssatsningar  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-01-09. 

Region Dalarnas avtalsförslag 2011-11-15.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-18, § 14. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 9. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och ekonomikontoret) 

Kommunstyrelsens ordförande  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Ändring av byggnadsnämndens reglemente, ansvars-
fördelning i planfrågor 

KS0082/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Byggnadsnämndens reglemente ändras enligt bilagan till kommun-
styrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-01-02, ”Ansvarsfördelning i planfrågor”. 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden beslöt den 7 december 2011 att föreslå kommunfull-
mäktige att nämndens reglemente ska ändras så att den tabell som redovisar 
ansvarsfördelningen i planfrågor överensstämmer med motsvarande tabell i 
kommunstyrelsens reglemente.  

Byggnadsnämndens och kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads-
kontoret) förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-01-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-18, § 15. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 10. 

Yrkande 

Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Byggnadsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12 Antagande av Falu kommuns riktlinjer för användning 
av sociala medier 

KS0634/10 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.   Riktlinjerna för Falu kommuns användning av sociala medier antas 
att gälla för hela kommunorganisationen. Riktlinjerna utgör Bilaga 2 
till den befintliga Informationspolicyn. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att informera om och implementera 
riktlinjerna i kommunorganisationen. 

Sammanfattning 

I informationssamhället tillkommer ständigt nya sätt att kommunicera och 
nya kanaler att använda. Internet har skapat en mängd möjligheter för att nå 
ut med information och de sociala medierna öppnar dessutom för dialog, 
debatt och diskussion.  

Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknologi, social interak-
tion och användargenererat innehåll. De är verktyg för att skapa och bibe-
hålla relationer. Sociala medier är en plattform för användargenererat inne-
håll, tillgängligt i ett öppet nätverk av människor.  

Sociala medier ska hanteras på samma sätt som andra kanaler. Det innebär 
att de omfattas av Falu kommuns informationspolicy. Sociala medier kan 
inte ersätta kommunens officiella webbplats; www.falun.se, vars informa-
tion är tillgänglighetsanpassad och kvalitetssäkrad. Alla förvaltningar ska 
presentera sin officiella information inom ramen för www.falun.se. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. Kommunstyrelsen beslutade 
även för egen del att kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet/ informa-
tionsavdelningen) får i uppdrag att informera om och implementera riktlin-
jerna i kommunorganisationen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-12-30. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-01-18, § 12. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 11. 

Yrkanden 

Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13 Godkännande av Exploateringsavtal med Dagon Falun 
AB för del av Surbrunnsområdet 

KS0271/11 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Exploateringsavtal med Dagon Falun AB avseende del av Sur-
brunnsvägen godkänns. 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för del av Surbrunnsområdet i 
östra delen av fd regementsområdet. Ett förslag till exploateringsavtal som 
bl.a. reglerar marköverlåtelse och anläggningsarbeten har upprättats med 
fastighetsägaren Dagon Falun AB. 

Förslag till detaljplan godkändes för antagande av byggnadsnämnden den 23 
juni 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Utvecklingsutskottet behandlade ärendet den 18 okober 2011. 

Kommunstyrelsens förslag är att kommunfullmäktige godkänner exploate-
ringsavtal med Dagon Falun AB avseende del av Surbrunnsvägen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-08-16. 

Exploateringsavtal och Gestaltningsprogram. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-10-18, § 122. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 12. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till  

Dagon Falun AB 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14 Antagande av detaljplan för del av Surbrunnsområdet 

KS0483/08 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 1.   Detaljplan för del av Surbrunnsområdet antas. 

Sammanfattning 

Detaljplanen syftar till att utveckla markområdet på båda sidor om Sur-
brunnsvägen inom Dalregementet för bl.a. småindustri, kontor och bostäder. 
Detaljplanen innebär att området utmed Surbrunnsvägen kan förtätas och 
exploateras i större utsträckning. Området kan därmed få en mer stadsmäs-
sig prägel. Detaljplanen innebär en förstärkning av Dalregementet som eta-
bleringsområde för verksamheter. 

Detaljplanen är en del av det område för vilket Detaljplaneprogram för 
området öster om Dalregementet som antogs av kommunfullmäktige den 14 
februari 2008. 

Detaljplanen är en del av det område för vilket Detaljplaneprogram för 
området öster om Dalregementet som antogs av kommunfullmäktige den 14 
februari 2008.   

Kommunstyrelsen beslutade den19 augusti 2008 att arbete med detaljplan 
får påbörjas. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade under samrådet den 23 no-
vember 2010, att lämna förslag till detaljplan för del av Surbrunnsområdet 
utan erinran.  

Byggnadsnämnden godkände planförslaget för antagande den 23 juni 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Utvecklingsutskottet behandlade ärendet den 18 okober 2011. 

Kommunstyrelsens förslag är att kommunfullmäktige antar detaljplan för 
del av Surbrunnsområdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-08-16/Antagandehandlingar. 

Protokoll från byggnadnämnden 2011-06-23. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-10-18, § 123. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 13. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 15 Omdisposition av budgetramar 2012 med anledning av 
sänkning av arbetsgivaravgift 

KS0001/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera nämndernas och kontorens drift-
ramar i budget 2012 motsvarande den minskade arbetsgivaravgiften, totalt 
6,8 mnkr. 

Ramväxlingen ska ske till förmån för Beslutsorgans buffert (ansvar K711, 
tjänst 989100). 

Följande belopp föreslås för ramväxling: 

Skolnämnden                       - 3 000 tkr 
Omvårdnadsnämnden            - 1 650 tkr 
Socialnämnden                 - 1 250 tkr 
Trafik- och fritidsnämnden       -   160 tkr 
Kultur- och ungdomsnämnden     - 130 tkr 
Miljönämnden                            - 50 tkr 
KS AIK                         - 310 tkr 
KS Stadsbyggnadskontoret                - 85 tkr 
KS Näringslivskontoret                    - 15 tkr 
KS IT-kontoret                            - 65 tkr 
KS Personalkontoret                         - 20 tkr 
KS Ekonomikontoret                        - 40 tkr 
KS Stadskansliet                             - 45 tkr 
KS Kommundirektören                      - 20 tkr 
KS Buffert                   + 6 840 tkr 

Sammanfattning 

Kommunens verksamheter kommer att få en minskad kostnad för arbetsgi-
varavgifterna under 2012 jämfört med kommunfullmäktiges budgetbeslut i 
november, samtidigt som den finansiella osäkerheten i omvärlden kvarstår. 
Detta gör att ekonomikontoret föreslår att budgetutrymmet på 6,8 mnkr förs 
till beslutsorgans buffert, såsom en förhöjd beredskap. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. Kommunstyrelsen beslutade 
även för egen del att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikon-
toret) att justera nämndernas och kontorens driftramar i budget 2012 mot-
svarande den minskade arbetsgivaravgiften, totalt 6,8 mnkr. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-
17. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 14. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Kommunstyrelsen och nämnderna 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Begäran om överföring av investeringsmedel från 2011 
till 2012 

KS0014/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget år 2012 utökas med 
14,7 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2011. 

2. Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) investerings-
budget år 2012 utökas med 18,7 mnkr för att slutföra pågående in-
vesteringsprojekt från 2011. 

3. Skolnämndens investeringsbudget år 2012 utökas med 0,3 mnkr för 
att slutföra pågående investeringsprojekt från 2011. 

4. Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) investeringsbudget år 
2012 utökas med 0,9 mnkr för att slutföra pågående investerings-
projekt från 2011. 

Sammanfattning 

Förvaltningarna lämnar årligen in begäran om överföring av investerings-
medel för pågående projekt som har försenats och därmed inte avslutats 
under innevarande år. Årets överföring från 2011 föreslås till 34,6 mnkr. 

Förutom de nu begärda överföringarna av investeringsmedel har kommun-
fullmäktige i november 2011 redan beslutat om en investeringsram på 175 
mnkr med nya prioriterade projekt för 2012. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. Kommunstyrelsen beslutade 
även för egen del att kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) får i 
uppdrag att göra en uppföljning av investeringsläget per den 30 april 2012 och 
samtidigt göra en bedömning av eventuellt lånebehov. Återrapportering ska 
ske till kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-
17. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 15. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 

Trafik- och fritidsnämnden 

Skolnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret, kommunfastigheter och 
it-kontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Borgen för Lugnet i Falun AB 

KS0117/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att så-
som för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för följande 
respektive företag totalt högsta angivet belopp enligt nedan, jämte därpå löpan-
de ränta och kostnader, med avdrag för det lånebelopp som kommunstyrelsen 
vid var tillfälle genom sin internbank lånat ut till respektive företag. Det totala 
högsta beloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga låne-
belopp i lånehandlingar och i borgenshandlingar: 
 
Kopparstaden AB  1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB  210 000 000 kronor 
Falu Kommuns Förvaltning AB    50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB   1 171 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB    200 000 000 kronor 
Västra Falun Fastighets AB    15 000 000 kronor 
Lugnet i Falun AB 400 000 000 kronor  
 
2. Kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till ovanstående 
bolag. Utlåningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, att 
såsom för egen skuld ingå borgen, avser ett totalt högsta belopp för respektive 
företag enligt vad som ovan angivits och med iakttagande av däri angivna 
principer. 

Reservation 

Ove Raskopp reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig motivering 
som biläggs protokollet. 

Sammanfattning 

Lugnet i Falun AB behöver tilldelas en borgensram för att kunna överta 
trafik- och fritidsnämndens anläggningar på Lugnet samt även finansiera 
kommande investeringar i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäkti-
ge. Borgensramens storlek föreslås uppgå till 400 000 000 kronor.  

Borgensbeslut avseende kommunens helägda bolag togs senast i kommun-
fullmäktige den 13 oktober 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-17. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 17. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag, Mikael Rosén och Sten H Larsson: Bifall till kommunsty-
relsens förslag. 

Ove Raskopp: Avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Lars Broman: I första hand yrkas återremiss för tydligare redogörelse av hur 
borgensramen ska användas avseende investeringar, i andra hand yrkas att 
borgensramen för Lugnet i Falun AB sänks till 157 miljoner kronor.    

Yttranden 

Richard Holmqvist, Mats Dahlström, Maria Gehlin, Knut C.A. Scherman, 
Anders Samuelsson, Linnea Risinger, Daniel Riazat och Dan Westerberg 
yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning nedan vilket kom-
munfullmäktige godkänner. 

Ordföranden ställer först proposition på att ärendet avgörs idag mot Lars 
Bromans yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Jonny Gahnshags med fleras 
yrkande att bevilja borgen mot Ove Raskopps yrkande att avslå förslaget 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Jonny Gahnshags 
med fleras yrkande. 

Avslutningsvis ställer ordföranden proposition på Jonny Gahnshags med 
fleras yrkande att borgensramen för Lugnet i Falun AB ska vara 400 miljo-
ner kronor mot Lars Bromans yrkande att borgensramen för Lugnet i Falun 
AB ska vara 157 miljoner kronor och finner att kommunfullmäktige beslutar 
i enlighet med Jonny Gahnshags med fleras yrkande.  

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Lugnet i Falun AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Minskning av investeringsramar i Falu Kommun då an-
svaret tas över av Lugnet i Falun AB 

 KS0001/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Minska investeringsramarna i budget 2012 för trafik- och fritidsnämnden 
med 11 650 tkr och för kommunstyrelsen (Skid VM, Lugnet) med 55 000 
tkr, då ansvaret för investeringar i fastigheter i Lugnetområdet övergår till 
LUFAB. 

2. Minska investeringsramarna i den ekonomiska planen för 2013 för trafik- 
och fritidsnämnden med 57 100 tkr och för kommunstyrelsen (Skid VM, 
Lugnet) med 20 000 tkr, då ansvaret för investeringar i fastigheter i Lugne-
tområdet övergår till LUFAB. 

3. Minska investeringsramarna i den ekonomiska planen för 2014 för trafik- 
och fritidsnämnden med 8 000 tkr och för kommunstyrelsen (Skid VM, Lug-
net) med 5 000 tkr, då ansvaret för investeringar i fastigheter i Lugnetområ-
det övergår till LUFAB. 

Sammanfattning 

Bolaget Lugnet i Falun AB (LUFAB) har bildats. Uppdraget föreslås bland annat 
vara att äga och förvalta fastigheter och anläggningar inom Lugnetområdet. Fastig-
heterna vid Lugnet kommer att ingå i bolaget som därmed kommer att svara för 
samtliga investeringar. Detta innebär att planerade investeringar kommer att genom-
föras av bolaget med finansiering genom lån med kommunal borgen. Den av kom-
munfullmäktige fastställda investeringsramen för trafik- och fritidsnämnden samt 
för investeringar inför Skid-VM bör därför reduceras motsvarande. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-
24. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 18. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 

Trafik- och fritidsnämnden 

Lugnet i Falun AB 

Kommunstyrelseförvaltningen (Ekonomikontoret och stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19 GYSAM - gemensamt utvecklingsprojekt för MittDalarna 

KS0447/07 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam godkännes med därtill 
bilagt tilläggsavtal avseende Vansbro kommun. 

2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att inhämta skriftligt sam-
tycke till försenat godkännande av samverkansavtal för gymnasieskolan 
inom Gysam med bilagt tilläggsavtal avseende Vansbro kommun från 
samtliga samverkansparter. 

Sammanfattning 

Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan 
inleddes 2007 ett arbete för att utreda möjligheterna till samverkan mellan 
kommunerna i regionen. Denna utredning ledde fram till ett gymnasiesam-
arbete kallat Gysam mellan kommunerna Boränge, Falun, Gagnef, Leksand, 
Ludvika, Rättvik, Smedjebacken och Säter. 

Gysam har sedan 2008 drivits i projektform med Falun-Borlänge Regionen 
AB som projektägare.  

Under 2011 övergår Gysam från att vara ett projekt till att införlivas i ordi-
narie verksamhet. Förhandlingar förs mellan parterna för att utforma ett 
samverkansavtal. Verksamheten finansieras genom avgifter som fastställs 
genom en proportionell fördelning av budget för deltagande kommuner ut-
ifrån folkmängd. Organisatoriskt tillhör Gysam Falun-Borlänge Regionen 
AB.  

Skolnämnden i Falu kommun beslutade den 23 mars 2011 att ställa sig bak-
om förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam samt att 
framföra detta till kommunfullmäktige. 

Samarbetet inom Gysam har under 2011 utökats med Vansbro kommun som 
genom tilläggsavtal till samverkansavtalet inträder i Gysam. 

Skolnämnden beslutade den 14 december 2011 att godkänna tilläggsavtal 
för Vansbro kommuns inträde i Gysam. Skolnämndens beslut expedierades 
till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet.  

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-16. 

Protokoll från skolnämnden 2011-12-14, § 219. 
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Kommunfullmäktige 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 19.  

Yrkanden 

Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Sänds till 

Skolnämnden 

Borlänge Kommun 

Gagnef Kommun 

Rättviks Kommun 

Vansbro Kommun 

Leksands Kommun 

Säters Kommun 

Falun-Borlänge regionen AB 

Västerbergslagens utbildningscentrum 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20 Entledigande från uppdrag som ersättare i skolnämnden  

KS0002/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Malin Norberg (S) entledigas från uppdraget som ersättare i skol-
nämnden. 

Protokollsanteckning 

Ny ersättare i skolnämnden kommer utses vid kommunfullmäktiges sam-
manträde den 8 mars 2012. 

Sammanfattning 

Malin Norberg har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som ersättare i skolnämnden. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Malin Norberg. 

Yrkanden 

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

Sänds till 

Malin Norberg 

Förtroendemannaregistret 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Entledigande av ledamot och andre vice ordförande i 
trafik- och fritidsnämnden samt fyllnadsval 

KS0002/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anders Runström (FAP) entledigas från uppdragen som ledamot och 
andre vice ordförande i trafik- och fritidsnämnden. 

2. Sten H. Larsson (FAP) utses till ledamot och andre vice ordförande i 
trafik- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Anders Runström har inkommit med begäran om entledigande från uppdra-
gen som ledamot och andre vice ordförande i trafik- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Anders Runström daterad 2012-01-16. 

Yrkanden 

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

Sänds till 

Anders Runström 

Sten H. Larsson 

Förtroendemannaregistret 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 22 Entledigande från uppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige 

KS0002/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Sofi Engelkrona (C) befrias från uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige. 

Sammanfattning 

Sofi Engelkrona har inkommit med avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. Ny ersättare i kommunfullmäktige utses av länsstyrel-
sen.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Sofi Engelkrona daterad 2011-12-28. 

Yrkanden 

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

Sänds till 

Sofi Engelkrona 

Förtroendemannaregistret 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 23 Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfull-
mäktige, ersättare i skolnämnden och nämndeman samt 
fyllnadsval 

KS0002/11 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Alice Jensen Kjellberg (M) befrias från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

2. Alice Jensen Kjellberg (M) entledigas från uppdraget som ersättare i 
skolnämnden. 

3. Alice Jensen Kjellberg (M) entledigas från uppdraget som nämnde-
man vid Falu tingsrätt. 

4. Mika Savolainen (M) utses till ersättare i skolnämnden. 

5. Åsa Nilser (FP) utses till nämndeman vid Falu Tingsrätt. 

Sammanfattning 

Alice Jensen Kjellberg har inkommit med begäran om entledigande från 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i skolnämnden och 
nämndeman vid Falu Tingsrätt. Ny ledamot av kommunfullmäktige utses av 
länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Alice Jensen Kjellberg daterad 2011-12-18. 

Yrkanden 

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

Sänds till 

Alice Jensen Kjellberg 

Mika Savolainen 

Åsa Nilser 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Falu Tingsrätt 

Skolnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förtroendemannaregistret 
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§  2012-02-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Val av ordförande och förste vice ordförande i social-
nämnden samt ersättare i Finsam 

KS0002/11 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Christina Knutsson (S) utses till ordförande i socialnämnden och er-
sättare i Finsam. 

2. Claes Mankler (S) utses till förste vice ordförande i socialnämnden. 

3. Beslutet enligt punkt 1 och 2 ovan träder ikraft den 1 april 2012.  

Sammanfattning 

Socialnämndens ordförande Renée Andersson (S) har avsagt sig uppdraget 
som ordförande i socialnämnden och ersättare i Finsam från den 1 april 
2012. Avsägelsen innebär att även uppdraget i samverkansberedningen som 
socialnämndens ordförande upphör.    

Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-08 att entlediga Renée Andersson 
som ordförande i socialnämnden och som ersättare i Finsam från den 1 april 
2012. 

Då föreslagen ny ordförande för närvarande tjänstgör som förste vice ordfö-
rande i socialnämnden har behov uppstått att även utse en ny förste vice 
ordförande.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Renée Andersson 2011-12-07. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-12-08, § 260. 

Yrkanden 

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

Sänds till 

Christina Knutsson 

Claes Mankler 

Socialnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfull-
mäktige och ersättare i kultur- och ungdomsnämnden 

KS0002/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Ulrika Westin (KD) befrias från uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige. 

2. Ulrika Westin (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i kultur- 
och ungdomsnämnden. 

Protokollsanteckning 

Ny ersättare i kultur- och ungdomsnämnden kommer att utses vid kommun-
fullmäktiges sammanträde den 8 mars 2012.  

Sammanfattning 

Ulrika Westin har inkommit med begäran om entledigande från uppdragen 
som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kultur- och ungdoms-
nämnden. Ny ledamot av kommunfullmäktige utses av länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Ulrika Westin daterad 2012-02-01. 

Yrkanden 

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

Sänds till 

Ulrika Westin 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Kultur- och ungdomsnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämn-
den samt fyllnadsval 

KS0002/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Elizabet Uggla (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i soci-
alnämnden. 

2. Sofia Hedman (MP) utses till ersättare i socialnämnden. 

Sammanfattning 

Elizabet Uggla har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som ersättare i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Elizabet Uggla daterad 2012-01-30. 

Yrkanden 

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

Sänds till 

Elizabet Uggla 

Sofia Hedman 

Socialnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Entledigande från uppdrag som styrelseledamot i Lug-
net Förvaltning i Falun AB samt fyllnadsval 

KS0002/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Sten H. Larsson (FAP) entledigas från uppdraget som styrelseleda-
mot i Lugnet Förvaltning i Falun AB. 

2. Leif Löfberg (FAP) utses till styrelseledamot i Lugnet Förvaltning i 
Falun AB. 

Sammanfattning 

Sten H. Larsson har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som styrelseledamot i Lugnet Förvaltning i Falun AB. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Sten H. Larsson  

Yrkanden 

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

Sänds till 

Sten H. Larsson 

Leif Löfberg 

Förtroendemannaregistret 

Lugnet Förvaltning i Falun AB 
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Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD) ställd till 
skolnämndens ordförande Daniel Riazat (V): Barnfoto-
grafering, firandet av Lucia samt firandet av skolavslut-
ning i en kyrka 

KS0004/11 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Interpellationen får ställas 

Protokollsanteckning 

Ordförande Karl-Erik Pettersson meddelar att interpellationen besvaras på 
nästa kommunfullmäktigesammanträde. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson ställer i interpellation 
till skolnämndens ordförande frågor om fotografering av barn, firandet av 
Lucia, firande av skolavslutning i kyrka och om detta regleras i policy.  

Beslutsunderlag 

Interpellation från Katarina Gustavsson 2011-12-12 (bilaga § 28) 

Sänds till 

Katarina Gustavsson 

Daniel Riazat 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till kommu-
nalrådet Susanne Norberg (S) angående ökade kostna-
der för kosten 

KS0004/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Interpellationen får ställas 

Protokollsanteckning 

Ordförande Karl-Erik Pettersson meddelar att interpellationen besvaras på 
nästa sammanträde. 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Interpellation från Maria Gehlin daterad 2012-01-20 (bilaga § 29) 

Sänds till 

Maria Gehlin 

Susanne Norberg 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Medborgarförslag; Anställning och praktikplatser för 
personer med funktionsnedsättning 

KS0118/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Ett flertal kommunmedborgare föreslår i ett medborgarförslag att Falu 
Kommun  ska ha som policy att ha ett visst antal procent anställda med 
funktionsnedsättning och ge personer med funktionsnedsättning praktikplat-
ser då kommunen bör vara en positiv förebild för övriga verksamheter i re-
gionen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2011-12-13 (bilaga § 30). 

Sänds till 

Medborgarförslagsställarna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) ställd till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag (S); Investeringsram 
inför skid-VM 2015 miljoner kr samt Falu kommuns för-
pliktelser att bygga klart småbackarna 

KS0004/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Interpellationen får ställas. 

Protokollsanteckning 

Ordförande Karl-Erik Pettersson meddelar att interpellationen besvaras på 
nästa kommunfullmäktigesammanträde. 

Sammanfattning 

Svante Parsjö Tegnér ställer i en interpellation till kommunalrådet Jonny 
Gahnshag en rad frågor angående investeringsram inför skid-VM 2015 och 
Falu kommuns förpliktelser att bygga klart småbackarna. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Svante Parsjö Tegnér (bilaga § 31) 

Sänds till 

Svante Parsjö Tegnér 

Jonny Gahnshag 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32  Motion från Ove Raskopp (--); Ett utökat ansvarstagan-
de för att motverka den negativa utveckling som sker av 
tobaksnyttjande 

KS0175/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp föreslår i en motion att en 
hälsorådgivare, vars uppgift främst är att undervisa lärare och elever, an-
ställs på heltid för att motverka tobaksnyttjande. Vidare föreslås att skolan 
ska genomsyras av en atmosfär där elever och lärare tar avstånd från skadli-
ga livsmönster.  

Beslutsunderlag 

Motion från Ove Raskopp daterad 2012-01-26 (bilaga § 32) 

Sänds till 

Ove Raskopp 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Motion från Ove Raskopp (--); Bristen på delaktighet och 
insyn i det politiska arbetet 

KS0173/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp föreslår i en motion att kom-
munfullmäktige bl.a. undersöker möjligheterna att utveckla en websida där 
politikernas arbete beskrivs, det material (t.ex. motioner och interpellatio-
ner) politikerna inlämnat redovisas på ett lättillgängligt sätt. Vidare föreslås 
och att en oberoende skribent som refererar politikernas arbete anställs och 
medel avsätts för ett månatligt informationsblad som ska nå samtliga hushåll 
i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Motion från Ove Raskopp daterad 2011-12-29 (bilaga § 33) 

Sänds till 

Ove Raskopp 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Motion från Ove Raskopp (--); Anordnande av en mani-
festation mot det ökande våldet riktat mot människor 
med etniskt svenskt ursprung 

KS0171/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp föreslår i en motion att kom-
munfullmäktige anordnar en manifestation mot våldet riktat mot människor 
med etniskt svenskt ursprung.  

Beslutsunderlag 

Motion från Ove Raskopp daterad 2012-01-03 (bilaga § 34). 

Sänds till 

Ove Raskopp 

 
 







 55 (55) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

§  2012-02-09 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Motion från Lilian Eriksson (M) och Christina Haggren 
(M); Ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förtroen-
devalda 

KS0155/12 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamöterna Lilian Eriksson och Christina Haggren 
föreslår i en motion att kommunfullmäktige inför tilläggsregler i dokumen-
tet för hur förtroendevalda som arbetar som egenföretagare ska beräkna sin 
förlorade arbetsförtjänst inom de maxgränser som fullmäktige beslutat. 

Beslutsunderlag 

Motion från Lilian Eriksson och Christina Haggren daterad 2012-01-30 (bi-
laga § 35) 

Sänds till 

Lilian Eriksson 

Christina Haggren 
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