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Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
Ledamöter             Ersättare vid detta sammanträde  
 
Socialdemokraterna 
Susanne Norberg frånvarande           Lars-Erik Lunå  
Jonny Gahnshag ej § 52-55         
Karl-Erik Pettersson 
Lena Johnsson ej § 48-55           Kent Blomkvist § 48-55  
Jonas Lennerthson ej § 40-42          Kent Blomkvist § 40-42  
Jessica Wide   
Helena Fridlund 
Diyar Cicek ej § 40-42            Liza Lundberg § 40-42  
Monica Enarsson ej § 52-55           Birgitta Gradén § 52-55  
Lars-Göran Johansson jäv ej § 44 
Christina Knutsson frånvarande           Monica Jonsson 
Christer Falk  
Sofie Eriksson § 40-46, 56            Liza Lundberg § 47-55  
Krister Johansson 
Annelie Nilsson 
Mustafa Güclü 
Anna Strindberg 
Lars Jerdén frånvarande            Kenneth Wåhlberg 
Anna Fält 
Ragnar Kroona 
 
Centerpartiet 
Mats Dahlström  
Camilla Andersson Sparring § 40-44, 56  Per Pettersson § 45-55 
Joakim Storck 
Anna Hägglund  
Göran Vestlund   
Carl-Erik Nyström  
Jenny Drugge § ej 52-55   Britt-Marie Romlin § 52-55   
  
Miljöpartiet 
Richard Holmqvist 
Erik Eriksson 
Mats Wiklund  
Elisabeth Ahnberg Åsenius  
 
Moderaterna 
Mikael Rosén  
Christer Carlsson 
Christina Haggren 
Björn Ljungqvist  
Göran Forsén 
Gunilla Franklin 
Håkan Hammar ej § 52-55, jäv ej § 44  Kent Svens § 52-55     
Jan-Olof Montelius   
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
Mats Dahlberg     
Veronica Zetterberg   
Mika Savolainen frånvarande  Carin Gustafsson jäv ej § 44 
Vanja Ottewall 
Jan E Fors  
   
Liberalerna 
Svante Parsjö Tegnér 
Åsa Nilser § 40-43, 56   Anders Nilser § 44-55  
Mattias Ohlson  
Dietmar Gleich 
 
Falupartiet 
Maria Gehlin 
Anders Runström frånvarande  Stefan Clarström 
 
Kristdemokraterna 
Katarina Gustavsson    
 
Vänsterpartiet 
Patrik Liljeglöd   
Rolf Gradén 
Eva-Marie Arvidsson frånvarande  Thomas Nilsson  
Monica Lindh 
Pia Persson 
 
Sverigedemokraterna 
Madelene Vestin 
Annette Norell 
Knut C.A. Scherman  
Mikael Pettersson 
Bo Lindén frånvarande   Mats Nordberg 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Kent Blomkvist (S) då han ej tjänstgjorde enligt ovan 
Liza Lundberg (S) då hon ej tjänstgjorde enligt ovan 
Birgitta Gradén (S) då hon ej tjänstgjorde enligt ovan 
Kenneth Wåhlberg (S) då han ej tjänstgjorde enligt ovan 
Per Pettersson (C) då han ej tjänstgjorde enligt ovan 
Britt-Marie Romlin (C)då hon ej tjänstgjorde enligt ovan 
Kent Svens (M) då han ej tjänstgjorde enligt ovan 
Anders Nilser (L) § 43, då han ej tjänstgjorde enligt ovan 
Paula Aspfors (S) 
Dan Westerberg (C) § 40-50, 56 
Maj Ardesjö (MP) ej § 52-55 
Kenth Carlson (MP) 
Lisa Larsbäck (M) 
Rita Magnusson (KD)  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
 
§ 40 Överlämning av gåva från Bjursås 

konsumentförening 

 
Sammanfattning 
Representanter från Bjursås konsumentförening överlämnar en gåva om 70 000 kronor 
till Falu kommuns ensamkommande flyktingbarn. Maria Jonsson, chef för 
arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen tackar och tar emot gåvan.  
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
 
§ 41 Information från kommunrevisionen 

    
Beslut   
 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Leif Berg från kommunrevisionen lämnar aktuell information från verksamheten. 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
 
§ 42 Information om Kopparstadens affärsplan 

2017-2021     
    
Beslut   
 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Pernilla Wigren, vd Kopparstaden, informerar om Kopparstadens affärsplan 2017-2021.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
 
§ 43 Antagande av Serviceplan 2016-2020 

 KS0146/16  
Beslut   
 

1. Serviceplan för Falu kommun 2016-2020 antas med 
framförda fakta och formalia justeringar. 

2. Till serviceplanen påbörjas ett arbete för att komplettera 
planen med hur servicenivån ska upprätthållas. 

Reservation 
Svante Parsjö Tegnér (L), Åsa Nilser (L), Mattias Ohlson (L) och 
Dietmar Gleich (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Sammanfattning 
Landsbygdsrådet har gett näringslivsavdelningen i uppdrag att genomföra en revidering av 
kommunens serviceplan. Den nya serviceplanen ska gälla år 2016-2020 och är en 
revidering av den serviceplan som antogs av kommunfullmäktige år 2008.  

I september 2015 fördes det nationella inversteringsbidraget, Stöd till kommersiell service, 
över till Landsbygdsprogrammet som hanteras av Länsstyrelsen. Stödansökningar kommer 
att bedömas och poängsättas utifrån nationella och regionala kriterier. Ett avgörande 
nationellt kriterium är att kommunen har en plan för invånarnas tillgång till service.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag exklusive punkt 2.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-03-01, § 41. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-02-16, § 21. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-04.  

Serviceplan för Falu kommun 2016-2020.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C) med instämmande av Göran Forsén (M), Anna Fält (S) och Mats 
Nordberg (SD): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Åsa Nilser (L) och Maria Gehlin (FAP): Återremiss av ärendet för att beakta fritidsgårdar, 
biblioteksfilialer och kollektivtrafiken. 

Svante Parsjö Tegnér (L) med instämmande av Åsa Nilser (L) och Maria Gehlin (FAP): 
Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg att en kolumn för år 2017 kompletterar de 
tabellerna som finns för tabellerna. 

Mats Dahlström (C): Avslag till Svante Parsjö Tegnérs (L) m fl tilläggsförslag. 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
Patrik Liljeglöd (V) med instämmande av Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens 
förslag med tillägg att det till serviceplanen påbörjas ett arbete för att komplettera planen 
med hur servicenivån ska upprätthållas. 
 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande, 

Ja-röst för att avgöras idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Ordföranden prövar först kommunstyrelsens förslag med framförda fakta och formalia 
justeringar (bifall) och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag.  

Ordföranden ställer därefter Svante Parsjö Tegnérs (L) m fl tilläggsförslag mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslaget.  

Ordföranden prövar därefter Patrik Liljeglöds (V) tilläggsförslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Patrik Liljeglöds (V) förslag. 

 
Omröstningsresultat 
Med 42 ja-röster och 17 nej-röster, 1 avstår och 1 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att frågan ska avgöras idag, bilaga § 43. 

 
Yttranden 
Mats Dahlström (C), Åsa Nilser (L), Patrik Liljeglöd (V), Maria Gehlin (FAP), Pia Persson 
(V), Dietmar Gleich (L), Jenny Drugge (C), Svante Parsjö Tegnér (L), Göran Forsen (M), 
Jonas Lennerthsson (S), Monica Lindh (V), Anna Fält (S), Katarina Gustavsson (KD), 
Carin Gustavsson (M) och Mats Nordberg (SD) yttrar sig i ärendet. 
____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 

Styrelse och nämnder 

Landsbygdsrådet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
 
§ 44 Antagande av nya bestämmelser om vägbidrag 

till enskilda vägar samt finansiering 

 KS0723/12  
Beslut   
 

1. Bestämmelser om vägbidrag till enskilda vägar antas. 

2. Med dessa nya bestämmelser upphör tidigare bestämmelser om vägbidragsregler 
och vägbidragsnivåer att gälla. 

3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att implementera 
bestämmelserna så att första utbetalning utifrån nya bestämmelser sker år 2017. 

4. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att kontinuerligt informera 
och ge råd till alla vägföreningar. 

Under våren 2016 informeras föreningarna om den nya driftbidragsmodellen så att 
så bra förutsättningar som möjligt möjliggörs för vägföreningarna.  
 

5. Utreda möjligheten att införa ett speciellt upprustningsbidrag. 

6. Se över om mer rättvisa kan uppnås mellan fastigheter i staden och på 
landsbygden. 

7. Finansiering av bidraget sker i sin helhet inom av kommunfullmäktige fastställd 
anslagsram för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Jäv 
Håkan Hammar (M), Lars-Göran Johansson (S) och Carin Gustavsson (M) deltar inte i 
handläggningen av detta ärende.  
 
Reservation 
Patrik Liljeglöd (V), Tomas Nilsson (V), Monica Lindh (V), Pia Persson (V) och Rolf 
Gradén (V) reserverar sig mot punkt 5.  

Madelene Vestin (SD), Anette Norell (SD), Knut C A Scherman (SD), Mikael Pettersson 
(SD) och Mats Nordberg (SD) reserverar sig mot punkt 5 till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens nuvarande 
riktlinjer och bidragsnivåer för enskilda vägar. Nuvarande bestämmelser om bidrag för 
enskilda vägar är från oktober 1993. Bakgrunden till översynen är att det finns brister i 
dagens bidragssystem. Syftet med utredningen har varit dels att redovisa hur det ser ut 
idag, dels att ge förslag på åtgärder för att forma ett uppdaterat, mer enhetligt och rättvist 
system. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag exklusive punkt 4. 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-03-01, § 42. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-02-16, § 22. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-02-07. 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-27, § 7/ tjänsteskrivelse 
2016-01-22. 

Bestämmelser om vägbidrag till enskilda föreningar 2016-01-22. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2013-04-16, § 65. 

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

Patrik Liljeglöd (V): Ändringsförslag på punkt 5 till att utreda hur ett upprustningsbidrag 
ska se ut. 

Svante Parsjö Tegnér (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Patrik 
Liljeglöds (V) ändringsförslag. 

Camilla Andersson Sparring (C) med instämmande av Jonny Gahnshag (S), Richard 
Holmqvist (MP) och Erik Eriksson (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag med ändring 
gällande kommunstyrelsens beslut i punkt 4 till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att kontinuerligt informera och ge råd till alla vägföreningar samt att under våren 
2016 informera föreningarna om den nya driftbidragsmodellen så att så bra förutsättningar 
som möjligt möjliggörs för vägföreningarna. 

Madelene Vestin (SD) med instämmande av Mats Nordberg (SD): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag med tillägg i punkt 5 att tidsbestämma att det ska vara klart 
senast i maj 2016. 

Jonny Gahnshag (S): Avslag till Patrik Liljeglöds (V) ändringsförslag på punkt 5. 

Patrik Liljeglöd (V): Tilläggsförslag om att möjliggöra för de vägföreningar som inte 
längre vill handha uppdraget och ansvaret, att kunna köpa sig fri vägansvaret, genom att 
varje fastighet inbetalar en gatukostnadsersättning som ligger i nivå med en nybildad 
tomtmark för nybyggnation. 

Mikael Rosén (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till Madelene Vestins 
(SD) förslag och avslag till Patrik Liljeglöds (V) förslag. 

Dietmar Gleich (L): Avslag till Patrik Liljeglöds (V) tilläggsförslag. 
 

 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 12 (29) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
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Beslutsgång 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ordföranden prövar först punkt 1-3 enligt kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag (bifall). 

Ordföranden prövar därefter Camilla Andersson Sparrings (C) m fl förslag punkt 4 och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Camilla Andersson Sparrings (C) förslag.  

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag punkt 5 mot Patrik Liljeglöds (V) 
ändringsförslag punkt 5 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag punkt 5 mot Madelene Vestins 
(SD) m fl tilläggsförslag punkt 5 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Ordföranden ställer därefter Patriks Liljeglöds (V) tilläggsförslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslaget.  

Ordföranden prövar därefter kommunstyrelsens förslag punkter 6-7 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag punkter 6-7. 

 
Yttranden  
Jonny Gahnshag (S), Camilla Andersson Sparring (C), Dietmar Gleich (L), Patrik Liljeglöd 
(V), Svante Parsjö Tegnér (L), Madelene Vestin (SD), Richard Holmqvist (MP), Erik 
Eriksson (MP), Pia Persson (V), Mats Nordberg (SD), Mikael Rosén (M), Maria Gehlin 
(FAP) och Göran Vestlund (C) yttrar sig i ärendet. 
__________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonomikontoret 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
 
§ 45 Godkännande av samarbetsavtal avseende 

särskild kollektivtrafik respektive uppdragsavtal 
om samordning av särskild kollektivtrafik 

 KS0355/15  
Beslut   
 

Samarbetsavtal och uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik respektive 
uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik godkänns. 

 
Sammanfattning 
Ärendet innebär justering av gällande uppdragsavtal § 2 samt samarbetssamtal § 6.  
Region Dalarnas uppdrag att verkställa landstingets och kommunerna uppgifter som 
huvudmän för kollektivtrafiken regleras i uppdragsavtalet. Samarbetsavtalet § 6 ändras 
på grund av att alla kommuner är med i avtalet. Enligt avtalet från 2007 täckte 
landstinget upp med medel om någon eller flera kommuner inte var med i avtalet.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-03-01, § 43. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-02-24. 

Region Dalarnas tjänsteskrivelse 2015-04-15. 

Samarbetsavtal. 

Uppdragsavtal. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Joakim Storck (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.  
 

Yttranden 
Patrik Liljeglöd (V) yttrar sig i ärendet. 
____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Region Dalarna 

Stadskansliet 
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§ 46 Fastställande av arvode för uppdrag som god 

man för ensamkommande barn 

 KS0184/16  
Beslut   
 

1. Den för samverkanskommunerna gemensamma arvodet för uppdrag som god man 
enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande barn ska från och med den 1 
april 2016 utgå med ett fast arvode om 2 000 kronor per uppdrag och månad samt 
rätt till en schabloniserad ersättning för omkostnader och resor på 300 kronor per 
uppdrag och månad. Arvodesnivån gäller fram till dess att barnet beviljats 
uppehållstillstånd. Efter det att uppehållstillstånd meddelats betalas 50 % av 
arvodet och schablon för omkostnader och resor ut. 

2. Vid resa med huvudmannen till Migrationsverket utanför Dalarna utgår extra 
ersättning med 2 000 kronor under förutsättning att Migrationsverket kallat till 
möte. Dessa resor redovisas och utbetalas separat och utbetalningarna ska även 
täcka resa, logi och övriga kostnader. 

3. Rätten till arvode upphör när en (1) månad förflutit från det att barnet beviljats 
permanent uppehållstillstånd eller när en särskild förordnad vårdnadshavare 
utsetts. Därefter ska kostnaden för gode män betalas av respektive kommuns 
socialtjänst. 

4. Utbetalning ska automatiseras via respektive samverkanskommuns löneenhet. 
Utbetalning ska ske månadsvis. Överförmyndare i samverkan ska meddela 
respektive kommun vid ändrade förhållanden i uppdraget som föranleder ändrad 
rätt till arvode och ersättning för gode mannen.  

 
Sammanfattning 
Överförmyndare i samverkan, ÖIS, föreslår att regelverket för arvoden för 
ensamkommande barn justeras för att möjliggöra en effektivare arvodeshantering. 
Förändringarna handlar i huvudsak om en standardisering av arvoden och ersättningar, för 
att i nästa led möjliggöra automatiserade utbetalningar via respektive kommuns löneenhet.  

Migrationsverkets utökade handläggningstider ger konsekvenser för överförmyndar-
verksamheten eftersom de gode männen står kvar i uppdraget längre tid än tidigare, upp 
mot två år. Genom att automatisera utbetalningar av arvoden och andra ersättningar får det 
en gynnsam effekt på ekonomin så till vida att varje handläggare hos överförmyndare i 
samverkan beräknas klara att hantera en större mängd ärenden än tidigare (från 100 till 150 
ärenden).   

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-03-01, § 44. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-02-23. 

Protokoll från kommunstyrelsen Borlänge 2016-01-26, § 7. 

Protokoll från Överförmyndare i samverkan Falun Borlänge-regionen  
2015-12-16, § 32. 

Underlag från Överförmyndare i samverkan Borlänge kommun 2015-12-16. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Karl-Erik Pettersson (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Yttranden 
Katarina Gustavsson (KD) och Madelene Vestin (SD) yttrar sig i ärendet. 

________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Överförmyndare i samverkan Falun Borlänge-regionen 

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 

Personalkontoret 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
 
§ 47 Uppsägning och omförhandling av 

samverkansavtal Gysam 

    
Beslut   
 

1. Samverkansavtalet Gysam sägs upp för omförhandling med målet att ha 
ett nytt samverkansavtal den 1 april 2017.  

2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en analys av 
Gysam och återrapportera denna till kommunstyrelsen i augusti 2016. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2009 att godkänna samverkansavtal 
för gymnasieskolan inom Gysam. Detta avtal omfattade, 

- Samverkansmodell för gymnasieutbildningar inom 
samverkansområdet 

- Intagning 
- Ekonomiska villkor och förutsättningar 
- Utbildningens kvalitet 
- Information 
- Gemensamma utvecklingsområden 

Avtalet reglerar att elever fritt kan söka gymnasieprogram inom samverkansområdet med 
gemensamma principer för prissättning och samordning av programutbud. Vidare 
fastställdes en arbetsordning för samråd kring utbildningar och dimensionering. Tanken 
med detta var att minska överetablering av utbildningar och erbjuda strategiska 
utbildningar utifrån regionens behov. 

År 2011 reviderades avtalet med bland annat en ny princip för prislista och att en 
verksamhetsplan antogs för varje år. Dessutom beslutades att tillsätta en kvalitetsgrupp för 
att arbeta med gemensam kvalitetsutveckling. 

Den 11 december 2014 beslutade kommunfullmäktige, efter en motion från Maria Gehlin 
(FAP), att Falu kommun ska verka för att en extern granskning av Gysam sker under våren 
2015. I annat fall ska Falu kommun genomföra en granskning beträffande Falu kommuns 
engagemang inom Gysam. Gysam har tagit fram projektdirektiv för en granskning av 
verksamheten utifrån hur man arbetat med avtalet. På Gysams ledningsgrupp den 19 
februari 2016 beslutades att samverkansavtalet ska omförhandlas med målet att ha ett nytt 
samverkansavtal klart senast den 1 april 2107. 

Avtalet med Gysam är giltigt tillsvidare med 12 månaders uppsägningstid. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag exklusive punkt 2.  
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-03-01, § 55. 

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2016-02-24, § 16/tjänsteskrivelse  
2016-02-22. 

Samverkansavtal Gysam.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jessica Wide (S) med instämmande av Maria Gehlin (FAP), Björn Ljungqvist (M), Jan E 
Fors (M) och Svante Parsjö Tegnér (L): Enligt kommunstyrelsens förslag med ändring av 
punkt 2 till att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en analys av 
Gysam och återrapportera denna till kommunstyrelsen i augusti 2016. 
 
Yttranden 
Jessica Wide (S), Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö Tegnér (L), Björn Ljungqvist (M), 
och Jan E Fors (M) yttrar sig i ärendet. 

____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
 
§ 48 Fyllnadsval av ledamot i omvårdnadsnämnden 

 KS0002/16  
Beslut   
 

Elisabeth Dahlstedt (L) utses som ny ledamot i omvårdnadsnämnden.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2016 att entlediga Fanny Jonsson (L) från 
uppdraget som ledamot i omvårdnadsnämnden.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens vice ordförande Christina Haggren (M): Enligt beslutet. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Vald 

Förtroendemannaregistret 

Omvårdnadsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
§ 49 Entledigande och fyllnadsval av ersättare i 

Samordningsförbundet Finsam Falun och 
ersättare i Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 KS0002/16  
Beslut   
 

1. Christer Carlsson (M) entledigas från uppdraget som ersättare i 
Samordningsförbundet Finsam Falun och som ersättare i Hjälpmedelsnämnden 
Dalarna. 
 

2. Göran Forsén (M) utses som ny ersättare i Samordningsförbundet Finsam Falun. 
 

3. Vanja Ottevall (M) utses som ny ersättare i Hjälpmedelsnämnden Dalarna.  
 

 
Sammanfattning 
Christer Carlsson (M) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ersättare i Samordningsförbundet Finsam Falun och som ersättare i Hjälpmedelsnämnden 
Dalarna. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Christer Carlsson 2016-03-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens vice ordförande Christina Haggren (M): Enligt beslutet. 
 
______________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Entledigad/valda 

Förtroendemannaregistret 

Samordningsförbundet Finsam Falun 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
 
§ 50 Anmälningsärenden 

 KS0081/16  
Beslut   
 

Kommunfullmäktige har tagit del av anmälda ärenden. 
 
Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden. 

 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2016-01-28 § 2/tjänsteskrivelse  

2016-01-19. Svar på medborgarförslag Aktivitetscentrum för friskvård i Svärdsjö. 
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att de aktiviteter som föreslås ingå i 
Aktivitetscentrum är aktiviteter som inte ska bedrivas eller finansieras av Falu 
kommun.      KS0524/15 
 

2. Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2016-01-28 § 3/tjänsteskrivelse 2016-01-19 
Svar på medborgarförslag Bygg en 50 meters simbassäng. Medborgarförslaget är 
besvarat. Frågan tas med i pågående utredning om simhall på Lugnet.  KS0634/15 
 

3. Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2016-01-28 § 1/tjänsteskrivelse 2016-01-20. 
Svar på medborgarförslag Ett museum eller utställningslokal för Karin Ferners 
samlade verk. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det för närvarande 
inte finns utrymme i kommunens budget för en så stor satsning inom 
kulturområdet.      KS0578/15 
 

4. Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01 § 311/tjänsteskrivelse 2015-11-11. 
Svar på medborgarförslag Besparingsförslag att förskottera patientavgifter i hälso- 
och sjukvården. Medborgarförslaget avslås med motiveringen att Landstinget 
Dalarna är huvudman och att Falu kommun inte har något motsvarande 
verksamhetsområde.     KS0541/15 
 

5. Protokoll från Länsstyrelsen Dalarnas län över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet.     KS0179/16 
 
 

6. Protokoll omvårdnadsnämnden 2016-01-27 § 7 Rapportering av ej verkställda 
biståndsbeslutbeslut 4:e kvartalet 2015.    KS0020/15 
 
 

7. Protokoll socialnämnden 2016-01-27 § 3/socialförvaltningens förslag 2016-01-12 
Rapportering av ej verkställda beslut LSS 4:e kvartalet 2015. KS0020/15 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  

8. Protokoll socialnämnden 2016-01-27 § 4/socialförvaltningens förslag 
2016-01-12 Rapportering av ej verkställda beslut SoL avseende fjärde 
kvartalet 2015.    KS0020/15
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
§ 51 Utökning av verksamhetsområde för VA i Enviksbyn 

  
   KS0453/15  

Beslut   
           
           Ärendet återremitteras med motiveringen då redovisat underlag inte är riktigt  
 och att det finns flera olika lösningar så att kommunens hantering hjälper  berörda 
 kommunmedborgare i Falu kommun tillsammans med en fungerande 
 arbetsgrupp. 

 
Sammanfattning 
Under arbetet med Falu kommuns VA-plan konstaterades att avloppsförhållandena i 
Enviksbyn orsakar risker för hälsa och miljön. Områdets problem och karaktär gör att 
anslutning till den allmänna VA-anläggningen är bästa möjliga lösning.  

För att möjliggöra den allmänna utbyggnaden av vatten och spillvatten inom Enviksbyn 
måste verksamhetsområdet utökas. Verksamhetsområdet beskriver vilka fastigheter som 
ska omfattas av den allmänna (kommunala) VA-anläggningen. Berörda fastighetsägare har 
informerats om planerade åtgärder.  

Med anledning av anläggandet av allmänt VA överlämnade Envikens 
vattenledningsförening en skrivelse till kommunstyrelsen. I skrivelsen förklarar cirka 
hälften av områdets fastighetsägare att de motsätter sig anslutning till en allmän anläggning 
för vatten och avlopp enligt vad som beslutats i VA-planen.  

I sitt svar på det inkomna brevet meddelar kommunstyrelsen att med stöd av både LAV 
(Lagen om allmänna vattentjänster) och den prioritering som gjorts i Falu kommuns VA-
plan ska utbyggnaden av allmänt VA i Enviksbyn genomföras för att komma till rätta med 
befintliga VA- problem. 

Kommunstyrelsen beslutade att utöka verksamhetsområdet för den allmänna VA-
anläggningen avseende vatten och spillvatten till att omfatta Enviksbyn. 

  
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-02-02, § 11.   

Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-01-19, § 2. 

Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07. 
Falu Energi & Vattens yttrande över förslag till verksamhetsområde för Enviksbyn,  

2015-12-08. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Joakim Storck (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
Carl-Erik Nyström (C) med instämmande av Stefan Clarström (FAP): Återremiss med 
motiveringen då redovisat underlag inte är riktigt och att det finns flera olika lösningar 
så att kommunens hantering hjälper berörda kommunmedborgare i Falu kommun 
tillsammans med en fungerande arbetsgrupp. 

Patrik Liljeglöd (V): Tilläggsförslag att utreda möjligheterna för att kommun eller 
kommunalt bolag ska kunna hitta en finansieringsmodell som kan erbjudas till de 
som inte har möjlighet att klara denna förändring ekonomiskt.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande, 
 
Ja-röst för att avgöras idag. 
Nej-röst för återremiss. 
 
Omröstningsresultat 
Med 35 ja-röster, 25 nej-röster och 1 avstår beslutar kommunfullmäktige att ärendet 
återremitteras (minoritetsåterremiss), bilaga § 51. 
 
Yttranden 
Carl-Erik Nyström (C), Patrik Liljeglöd (V), Joakim Storck (C), Stefan Clarström (FAP) 
och Ragnar Kroona (S) yttrar sig i ärendet. 

__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen, Dalarnas län  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  

Falu Energi & Vatten AB 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
 
§ 52 Svar på interpellation från Maria Gehlin (FAP) 

ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Susanne Norberg (S) Beaktar majoriteten (S, C, 
MP) FN:s barnkonvention? 

 KS0004/16  
 
Sammanfattning 
Maria Gehlin ställer i en interpellation följande frågor till kommunstyrelsens ordförande. 

1. Är det den politiska majoritetens uppfattning att det är en sund och långsiktigt klok 
prioritering att tilldela skolan, (där grundskolan utgör den största delen), en snål 
budget? 
 

2. Anser majoriteten (S, C, MP) att man i dagsläget uppfyller skollagens kanske 
viktigaste paragraf (4 § Syftet med utbildning i skolväsendet)? I utbildningen ska 
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
 

3. Vilka konkreta åtgärder avser majoriteten att genomföra de kommande tre åren för 
att fler elever i Falu kommuns grundskolor ska lyckas uppnå målen i grundskolan? 
 

4. Nämn minst fem nya beslut som du anser att majoriteten (S, C och MP) antagit de 
senaste fem åren som följt barnchecklistan dvs att barn och ungdomars behov sätts 
i främsta rummet och att majoriteten verkligen ansträngt sig till de yttersta för 
barnens bästa. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2016 att interpellationen får ställas. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jessica Wide (S) svarar på interpellationen. 
 
Beslutsunderlag 
Svar på interpellation från Jessica Wide 2016-03-07. 

Interpellationen 2015-11-13. 

Yttranden 
Jessica Wide redogör för sitt svar. 

I debatten deltar Maria Gehlin (FAP), Björn Ljungqvist (M), Joakim Storck (C), Patrik 
Liljeglöd (V), Diyar Cicek (S), Dietmar Gleich (L), Svante Parsjö Tegnér (L), Katarina 
Gustavsson (KD), Mats Nordberg (SD), Anna Hägglund (C), Carin Gustafsson (M), Lars-
Göran Johansson (S), Liza Lundberg (S), Jan E Fors (M), Jonas Lennerthsson (S) och 
Anna Fält (S). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad.  
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
§ 53 Bordläggning av ärenden 

 
Beslut   
            

Ärende nummer 14-20 bordläggs. 
 

14. Svar på motion från Patrik Liljeglöd (V) Rolf Gradén (V) Monica Lindh (V) 
Eva Marie Arvidsson Eldriven fri ringlinje i centrala Falun 
                              KS0244/15 
 

15. Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L) om återtagande av ansvaret för 
kommunens personalparkeringar från Falu P AB  KS0561/15 
 

16. Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) om bolagisering av kommunens 
fastighetsförvaltning       KS0415/15 

 
17. Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Studieresor till Auschwitz 

     KS0485/15 
 

18. Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anna Jörgensen (FAP) Anders 
Runström (FAP) och Stefan Clarström (FAP) Inrätta ett kommunstyrelsekontor 
för hållbar utveckling, kvalitets och utvecklingskontor KS0676/14 
 

19. Svar på motion från Bo Lindén (SD) Hörselfrämjande åtgärder i kommunens 
möteslokaler    KS0533/15 

 
20. Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Bevara Teknikverkstan i Falu 

kommuns regi    KS0697/15 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
§ 54 Motion från Åsa Nilser (L) Inför en extern 
 mottagarfunktion för den som avslöjar allvarliga 
 missförhållanden inom Falu kommun och 
 tillhörande bolag 

    

   KS0218/16  

Beslut   
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
Åsa Nilser föreslår i en motion att en extern mottagarfunktion för den som avslöjar 
allvarliga missförhållanden inom Falu kommun och tillhörande bolag införs.  
 
Beslutsunderlag 
Motionen inkom 2016-03-08. 
____________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Motionären 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Sammanträdesprotokoll 27 (29) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
§ 55 Motion från Knut C.A. Scherman (SD), Mats 
 Nordberg (SD), Madelene Vestin (SD), Mikael 
 Pettersson (SD) och Staffan Terning (SD) Bilda en 
 fristående politiskt sammansatt grupp som 
 granskar evenemangsbudgetar  
    

   KS0165/16  

Beslut   
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
Knut C A Scherman, Mats Nordberg, Madelene Vestin, Mikael Pettersson och Staffan 
Terning föreslår i en motion att en fristående politiskt  sammansatt grupp bildas i syfte att 
granska evenemangsbudgetar som därefter föreslår kommunfullmäktige att anta en budget.   
 
Beslutsunderlag 
Motionen inkom 2016-02-12. 
____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
§ 56 Rättelse av kommunfullmäktiges beslut 2016-

02-11 § 3 Begäran om flytt av borgensutrymme 
från Falu Energi & Vatten AB till Falu Kraft AB 

 KS0533/15  
Beslut   
 

1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom för 
egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för följande respektive 
företag totalt högsta angivet belopp enligt nedan, jämte därpå löpande 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 
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp i 
lånehandlingar och i borgenshandlingar: 

 
 Falu Stadshus AB    480 000 000 kronor
 Kopparstaden AB                       1 800 000 000 kronor 
 Falu Elnät AB                                20 000 000 kronor 
 Falu Kommuns Förvaltning AB                          50 000 000 kronor 
 Falu Energi & Vatten AB                       1 841 000 000 kronor 
 Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB            275 000 000 kronor 
 Västra Falun Fastighets AB                               15 000 000 kronor 
 Lugnet i Falun AB                            600 000 000 kronor  
 Falu Kraft AB                           20 000 000 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. 

         
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2016 om flytt av borgensutrymme från Falu 
Energi & Vatten AB till Falu Kraft AB. I beslutets punkt 1 där det anges högsta belopp för 
att ingå borgen för respektive företag har en etta framför Falu Energi & Vatten ABs belopp 
fallit bort. Den korrekta summan ska vara 1 841 000 000 kronor.  

Felet har följt med från ledningsutskottet till kommunstyrelsen och nu slutligt till 
kommunfullmäktige. 

Den angivna summan 1 841 000 000 kronor finns med som förslag till beslut i 
ekonomikontorets tjänsteskrivelse den 17 december 2015. 

Ledningsutskottets förslag till beslut den 21 januari 2016 till kommunfullmäktige är enligt 
ekonomikontorets förslag (1 841 000 000 kronor).  I protokollen blir summan felskriven 
vilket nu kommunfullmäktige föreslås rätta. Felet upptäcktes av sökanden efter det 
protokollet blivit justerat. 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-03-10 
  
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-02-02, § 1. 

Protokoll från ledningsutskottet 2016-01-21, § 1. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-12-17. 

Skrivelse från Falu Energi & Vatten 2015-11-18. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Karl-Erik Pettersson (S): Enligt beslutet. 

__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Falu Energi & Vatten AB 

Ekonomikontoret 
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