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§ 37 Svar på motion från Madelene Vestin (SD), 

Mikael Pettersson (SD), Knut Scherman (SD), 
Mats Nordberg mfl Begränsning av antal 
uppdrag som god man 

 KS0232/16  
Beslut   
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås då lagstöd för en begränsning av antal uppdrag som god 
man saknas i svensk lagstiftning. Arbetet som utförs är detsamma oavsett 
antalet uppdrag och god man ska ha rätt till skäligt arvode för detta arbete.  

 
Sammanfattning 
Madelene Vestin, Mikael Pettersson, Knut Scherman och Mats Nordberg föreslår 
i en motion att dels begränsa antalet uppdrag för gode män för ensamkommande 
dels reducera arvodets storlek i de fall god man har mer än tio uppdrag.  

Gällande god mans lämplighet finns regler kring detta i föräldrabalken där framgår att till 
god man ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Personen ifråga ska 
vara myndig och inte själv ha förvaltare. Om huvudmannen själv, det vill säga den som får 
god man, har önskemål om vem som ska utses så ska den personen utses om hen är lämplig 
för uppdraget.  

Vilken bedömning som ska göras kring lämplighet finns således tydligt reglerat i 
föräldrabalken och där saknas grund för att en sådan sak som antal uppdrag ska vara 
avgörande i frågan om lämplighet. Frågan kring hur många uppdrag en person kan ha 
innan hen är olämplig enbart på grund av det har senast prövats av Stockholms tingsrätt 
den 7 oktober 2015. Tingsrätten konstaterar att mängden uppdrag inte är avgörande för 
huruvida en person är lämplig som god man eller inte. Avgörande är istället hur hen sköter 
sina uppdrag.  

Överförmyndaren menar att antalet ärenden inte kan vara avgörande, utan att personer med 
olika bakgrund och sysselsättning kan hantera olika många uppdrag. En 
lämplighetsbedömning görs inför varje nytt uppdrag.  I övrigt kontrolleras alltid personer 
som är aktuella för uppdrag som god man mot polisens belastningsregister och mot 
kronofogdemyndighetens register.  

Beslutet är enligt överförmyndarens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från överförmyndaren 2016-04-01. 

Motionen 2016-03-16.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) och Svante Parsjö Tegnér (L): Enligt överförmyndarens 
förslag.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Överförmyndaren 
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§ 38 Svar på motion från Håkan Hammar (M), Knut 
Scherman (SD) och Anders Runström (FAP) 
Upplösande av nuvarande val- och 
demokratinämnd 

 KS0142/16  
Beslut   
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås då det anses rimligt att låta den parlamentariska 
ledningsgruppen belysa om det finns behov av att göra förändringar inom 
nämndsorganisationen inför nästa mandatperiod. I nuläget bedöms inte att 
det finns tillräckliga skäl att efter ett år upplösa nuvarande nämnd. 

 
Sammanfattning 
Håkan Hammar, Knut Scherman och Anders Runström föreslår i en motion att 
nuvarande val- och demokratinämnd upplöses och att en valnämnd bildas samt att 
inrätta en demokratinämnd eller ett utskott under kommunstyrelsen för att hantera 
de frågor som inte är lagreglerade i en valnämnd. Motionärerna poängterar att 
frågorna som hanteras i nuvarande nämnd har helt olika karaktär. 

Beslutet är enligt kommundirektörens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2016-04-13.  

Motionen 2016-02-01.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kommundirektörens förslag.  

Mikael Rosén (M): Bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsutskottet beslutar enligt 
kommundirektörens förslag.  
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektören 

Val- och demokratinämnden 
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§ 39 Godkännande av reviderad styrmodell för Falu 

kommun  
 KS0263/16  
Beslut   
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Förslag till reviderad styrmodell för Falu kommun godkänns med tillägg 
som diskuterades under mötet och som kommer att inarbetas i uppdaterat 
dokument till kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 
Falu kommuns nuvarande styrmodell antogs 2006 och beskriver den övergripande 
styrningen i kommunen. Sedan den nuvarande modellen antogs har både synen på 
styrningen förändrats och ett antal viktiga kommunövergripande styrdokument 
tillkommit. Vidare har synpunkter framförts att den nuvarande modellen, till vissa 
delar, upplevts som svår att förstå och att arbeta med. I samband med Budget 
2015 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn 
och revidering av kommunens styrmodell.  

Ekonomikontoret har arbetat med revideringen och styrgrupp för översynen är 
kommunens ledningsgrupp.  

Den revidering och översyn som har skett, handlar om att förtydliga de olika 
rollerna i arbetet med styrningen. I den här fasen har tyngdpunkt lagts på bland 
annat på att lyfta fram kommunfullmäktiges roll när det gäller formulering av mål. 
Vidare har det förtydligats hur nämnderna i sina målformuleringar ska utgå från 
fullmäktiges mål. 

En annan viktig utgångspunkt i arbetet har varit, baserad på tidigare erfarenheter, 
att styrmodellen beskrivs på ett enkelt sätt för att så många som möjligt ska kunna 
ta till sig den. Detta ger, förhoppningsvis, goda förutsättningar för de olika 
verksamheterna/förvaltningarna att styra och leda sina verksamheter och som 
visar hur det hänger ihop – den röda tråden – från visionen till det dagliga arbetet. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag med tillägg som diskuterades under mötet och 
som kommer att inarbetas i uppdaterat dokument till kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-04-13.  

Styrmodell för Falu kommun.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag med tillägg som 
diskuterades under mötet och som kommer att inarbetas i uppdaterat dokument till 
kommunstyrelsen.  
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 40 Godkännande av årsredovisning 2015 för 

förvaltade stiftelser 

 KS0030/16  
Beslut   
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Godkänna årsredovisningen för 2015 för Falu kommuns förvaltade 
stiftelser med däri gjorda dispositioner. 

2. I övrigt lägga årsredovisningen till protokollet. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg överlämnar årsredovisningen 
2015 för Falu kommuns förvaltade stiftelser. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-15. 

Årsredovisningar för Falu kommuns förvaltade stiftelser.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Dalarna, Rättsenheten 

Ekonomikontoret 
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§ 41 Godkännande av Finansrapport 2015 

 KS0250/16  
Beslut   
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Finansrapporten godkänns.  
 
Sammanfattning 
Ekonomikontoret lämnar rapport rörande medelsförvaltningen inom kommunkoncernen 
per den 31 december 2015. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-04-01.  

Finansrapport för Falu kommunkoncern per 2015-12-31.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.  
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 42 Återredovisning av antal anställda och 

personalnyckeltal 
 KS0059/16  
Beslut   
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning 
Allmänna utskottet beslutade den 20 maj 2009 att uppdra till personalkontoret att 
återredovisa ärendet två gånger per år, och då även redogöra för antalet 
anställda/personalnyckeltal på samtliga kontor och förvaltningar inom Falu 
kommun. Sven Fernlund Skagerud föredrar ärendet.  

Beslutet är enligt personalkontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2016-04-05.  

Personalbokslut 2015.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt personalkontorets förslag. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Personalkontoret 
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§ 43 Lägesrapport från omvårdnadsförvaltningen 

    
Beslut   
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.   
 

Sammanfattning 
Omvårdnadsnämndens ordförande Anna Hägglund och omvårdnadsförvaltningens 
chef Pia Joelsson ger en lägesrapport om den aktuella ekonomiska situationen.  
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§ 44 Aktuella ekonomifrågor 

    
Beslut   
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.   
 

Sammanfattning 
Ekonomichef Kjell Nyström informerar om den ekonomiska prognosen från mars 2016. 
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§ 45 Rapport från hållbarhetsråden 

    
Beslut   
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Cecilia Berg, hållbarhetsstrateg, informerar om det gemensamma mötet i 
hållbarhetsråden samt andra aktuella frågor i hållbarhetsarbetet.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från gemensamt möte med hållbarhetsråden 2016-03-22.  
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§ 46 Redovisning av flyktingsituationen 

    
Beslut   
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
Laila Edholm, mångfaldskommunikatör på arbetsmarknads-, integrations- och 
kompetensförvaltningen, lämnar information om flyktingsituationen i Sverige och om det 
aktuella läget i Falun. 
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