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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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till att de organisatoriska förändringar som
genomförts behöver få tid att sätta sig innan en eventuell omorganisation kan
diskuteras.

Sammanfattning
Sedan motionen lämnades in har en omorganisation genomförts och flera av de
funktioner som motionärerna hänvisar till har fått ändrade uppdrag. När det gäller
hållbarhetsprogrammen så har förändringar gjorts under hösten 2015 och kommunen har
gått ifrån att ha tre hållbarhetsstrateger på deltid till en person på heltid. En ny
medarbetare är externrekryterad och på plats sedan november månad och arbetet med att
föra samman hållbarhetsarbetet är påbörjat och kommer att pågå under hela 2016
parallellt med att de reviderade programmen implementeras.
Ledningsförvaltningen delar inte fullt ut motionsskrivarnas uppfattning att alla de
uppräknade stödfunktionerna inom framför allt stadskansliet har en ständig koppling till
hållbarhetsarbetet men däremot finns en klar och viktig samsyn om att hållbar utveckling
är grundläggande för all kommunal verksamhet och därför måste få ett genomslag inom
kommunens samtliga verksamheter.
De förändringar som hittills genomförts inom framför allt hållbarhetsarbetet men också
organisatoriskt vad gäller beredskaps- och demokratiarbetet bör få sätta sig och visa på
konkreta effekter innan en ny omorganisation diskuteras. Om en sådan ska genomföras
bör också projektledarresurserna under stadskansliet involveras i en eventuell framtida
gemensam utvecklingsenhet.

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-02-18, § 17.
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-22.
Motionen 2014-11-09.

5 (31)

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2016-03-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.
Maria Gehlin (FAP): Bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt ledningsutskottets förslag.
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Svar på motion från Katarina Gustavsson
(KD) Studieresor till Auschwitz
KS0485/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med motiveringen att den i sin utformning begränsar
inriktningen av arbetet mot rasism eller annan form av kränkande behandling
till enbart studieresor till koncentrationsläger. Eftersom motionen avslås är det
inte aktuellt att bilda någon fond.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att det införs obligatoriska studieresor för
elever i årskurs åtta eller nio till något av andra världskrigets konscentrationsläger
samt att uppdra till kommunstyrelsen att starta en fond. Bidrag till denna fond kan
lämnas av externa intressenter.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-02-16, § 19.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-12-29.
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25, § 142.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-16.
Motionen 2015-08-12.
Beslutsgång
Susanne Norberg (S), Joakim Storck (C), Camilla Andersson Sparring (C), Maj
Ardesjö (MP), Monica Enarsson (S), Krister Johansson (S) och Mikael Rosén (M):
Enligt utvecklingsutskottets förslag.
Maria Gehlin (FAP) och Patrik Liljeglöd (V): Återremiss av ärendet för att utreda
möjligheten att omvandla ”Snabba Cash”, Incitamentsfonden och en del av
hållbarhetsmedlen till en ”kommunal fond för att motverka rasism eller annan form
av kränkande behandling”.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
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Svar på motion från Bo Lindén (SD)
Hörselfrämjande åtgärder i kommunens
möteslokaler
KS0533/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen bifalls dels genom serviceutskottets beslut att införskaffa bärbar
utrustning för utlåning i samband med möten i lokaler som saknar fast
hörslinga, dels genom de åtgärder som vidtagits under januari/februari 2016 i
Sessionssalen i Rådhuset. Information om utrustningen ska finnas på Falu
kommuns hemsida.
Sammanfattning
Bo Lindén föreslår i en motion att det skyndsamt vidtas hörselfrämjande åtgärder i
samtliga mötesrum. Enligt motionären utgör den bristande hörbarheten ett
demokratiproblem. I dagsläget bedöms endast Kristinehallen, av kommunens egna
lokaler, erbjuda acceptabla förutsättningar. Motionären pekar på att Rådhusets
sessionssal och mötesrum Swedenborg i Egnellska huset har stora brister när det
kommer till hörbarheten.
Beslutet är enligt serviceutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2016-02-17, § 13.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-04.
Information om systemet (Comfortaudio).
Motionen 2015-09-15.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt serviceutskottets förslag med tillägg att
information om hörselutrustningen ska finnas på Falu kommuns hemsida.
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Svar på motion från Maria Gehlin (FAP)
Bevara Teknikverkstan i Falu kommuns
regi
KS0697/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
2. Om fullmäktige prioriterar att bevara Teknikverkstan i någon form
och tillför resurser för detta föreslås istället att Teknikverkstans
nuvarande verksamhet omformas och utvecklas inom grundskolans
ansvarsområde, med fortsatt fokus att öka intresset, nyfikenhet och
kunskap inom naturvetenskap och teknik.
Reservation
Maria Gehlin (FAP) och Patrik Liljeglöd (V) reserverar sig mot
beslutet.
Protokollsanteckning
Maj Ardesjö (MP): Rektorerna i grundskolans ledningsgrupp ser värdet och
vikten att ta tillvara kompetensen som finns på Teknikverkstan. Gynnsamt för
detta, enligt förvaltningens egen bedömning, vore att grundskolan får ett
uppdrag, att i en lärande organisation och utifrån det systematiska
kvalitetsarbetet vidareutveckla detta.
Sammanfattning
Maria Gehlin föreslår i en motion att Teknikverkstan bör övergå till
kommunens helägda bolag Falu Energi och Vatten AB. Barn- och
utbildningsförvaltningens förslag är att motionen avslås. Om fullmäktige
prioriterar att bevara Teknikverkstan i någon form och tillföra resurser för
detta, föreslås istället att Teknikverkstans nuvarande verksamhet omformas och
utvecklas inom grundskolans ansvarsområde, med fortsatt fokus att öka
intresse, nyfikenhet och kunskap inom naturvetenskap och teknik.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.
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Beslutsunderlag
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2016-02-24, § 22/tjänsteskrivelse
2016-02-03.
Remissvar från Falu Energi & Vatten AB 2016-02-24.
Motionen 2015-12-09.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) och Joakim Storck (C): Enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Maria Gehlin (FAP) och Patrik Liljeglöd (V): Återremiss för att ta fram en
konsekvensanalys vad beslutet att lägga ned Teknikverkstan innebär för våra
barn och samhället (en konsekvensanalys innebär att man försöker förutspå
effekten/följden av beslutet). Konsekvensanalysen bör utgå från att
Teknikverkstan omformas och utvecklas inom grundskolans ansvarsområde.
Konsekvensanalysen bör även utgå från att barn- och utbildningsförvaltningen
får ett extra anslag på 1,5 mkr från kommunfullmäktige för att kunna behålla
verksamheten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande:
Ja-röst för Susanne Norbergs m.fl. förslag (avgöras idag).
Nej-röst för Maria Gehlins m.fl. förslag (återremiss).
Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras
idag.
Ja: Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Krister Johansson (S), Lars-Göran
Johansson (S), Joakim Storck (C), Camilla Andersson Sparring (C), Erik Eriksson
(MP) och Maj Ardesjö (MP).
Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Åsa Nilser
(L), Maria Gehlin (FAP), Patrik Liljeglöd (V) och Madelene Vestin (SD).
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Antagande av Serviceplan för Falu
kommun 2016-2020
KS0146/16

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Serviceplan för Falu kommun 2016-2020 antas.
Reservation
Åsa Nilser (L) reserverar sig mot beslutet då pågående utredningar om
fritidsgårdar och bibliotek samt kollektivtrafik bör beaktas i serviceplanen.
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 utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
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
Ordförande Susanne Norberg (S) och Joakim Storck (C): Enligt utvecklingsutskottets
förslag med tillägget att Göran Forsén får i uppdrag att skicka in korrigeringar av
mer redaktionell karaktär till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 mars 2016.
Åsa Nilser (L) och Maria Gehlin (FAP): Återremiss av ärendet för att beakta
fritidsgårdar, biblioteksfilialer och kollektivtrafiken.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att det ska avgöras idag och finner
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
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Antagande av nya bestämmelser om
vägbidrag till enskilda vägar samt
finansiering
KS0723/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1.

Bestämmelser om vägbidrag till enskilda vägar antas.

2.

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

3.

Uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att implementera
bestämmelserna så att första utbetalning utifrån nya bestämmelser sker år
2017.

4.

Uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att informera och ge råd
till alla berörda föreningar under våren 2016 om den nya
vägbidragsmodellen för att ge dem så god framförhållning som möjligt.

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) och Lars-Göran Johansson (S) deltar inte i handläggningen av
detta ärende.
Reservation
Patrik Liljeglöd (V) reserverar sig mot beslutet.
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 miljö- och samhällsbyggnadsnämndens och
utvecklingsutskottets förslag exklusive tillägget att utreda möjligheten att
införa ett speciellt upprustningsbidrag och att se över om mer rättvisa kan

12 (31)

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kommunstyrelsen

13 (31)

Sammanträdesdatum
2016-03-01

uppnås mellan fastigheter i staden och på landsbygden.
Beslutsunderlag
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
Mikael Rosén (M), Björn Ljungqvist (M) med instämmande av ordförande Susanne
Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Joakim Storck (C) och Kenneth Wåhlberg (S):
Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens och utvecklingsutskottets förslag med
tillägget att utreda möjligheten att införa ett speciellt upprustningsbidrag och att se
över om mer rättvisa kan uppnås mellan fastigheter i staden och på landsbygden.
Patrik Liljeglöd (V): Återremiss vad gäller den del som handlar om drift och
upprustning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att det ska avgöras idag och finner
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
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Godkännande av samarbetsavtal avseende
särskild kollektivtrafik respektive
uppdragsavtal om samordning av särskild
kollektivtrafik
KS0355/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Godkänna förslag till samarbetsavtal och uppdragsavtal.
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen önskar att Region Dalarna effektuerar kommunens beslut att
införa "Mobilitetsstöd" till de som ofta använder färdtjänst, det skall ses som en del
av hur färdtjänst kan erbjudas. Kommunstyrelsen understryker även vikten av att
Region Dalarna lever upp till avtal som "Uppdragsavtal om samordning av särskild
kollektivtrafik" vad gäller tex samrådsgrupp, statistikuppgifter, uppdragsbeskrivning
etc.
Patrik Liljeglöd (V): Jag godkänner beslutet under protest då jag egentligen vill
lämna över så lite som möjligt att skötas av Region Dalarna.
Sammanfattning
Ärendet handlar om 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 stadskansliets förslag.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-02-24.
Tjänsteskrivelse från Region Dalarna 2015-04-15.
Samarbetsavtal.
Uppdragsavtal.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.
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Fastställande av arvode för uppdrag som
god man för ensamkommande barn
KS0184/16

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1.

2.

3.

4.

Den för samverkanskommunerna gemensamma arvodet för uppdrag som
god man enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande barn ska från och
med 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 kr per uppdrag och månad. Arvodesnivån gäller fram till dess att
barnet beviljats uppehållstillstånd. Efter uppehållstillstånd meddelats betalas
50 % av arvodet och schablon för omkostnader och resor ut.
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.
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.
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
överförmyndarverksamheten 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 stadskansliets förslag.
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Beslutsunderlag
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
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.
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Godkännande av hyresavtal för fastigheten
Falun 7:7 och 7:13
KS0120/16

Beslut
Hyresavtal mellan Falu kommun och Villovägens Bryggeri AB
godkänns för perioden 1 april 2016 - 31 mars 2036 med ett tillägg av
en hävningsklausul.

Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Åsa Nilser (L),
Maria Gehlin (FAP) och Patrik Liljeglöd (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Som ett led i att utveckla Å-rummet har serviceförvaltningen och kommunens
näringslivsenhet jobbat fram ett nytt koncept för att höja upplevelsen kring Fisktorget
och Å-rummet. Konceptets bas är Spruthuset med tillhörande brygga. Där kommer
förutom ett kafé, som är öppet sommartid, även restaurang och ölbryggeri finnas.
Dessa kommer att vara öppna året om. Kontraktets längd, 20 år, samt hyresnivån är
satt utifrån att hyresgästen bekostar framtida investeringar (kommunen kommer inte
att stå för några investeringar).
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag exklusive tillägg att en
hävningsklausul läggs till i hyreskontraktet.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-25.
Utkast till hyreskontrakt.
Information om Spruthusets nya inriktning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Joakim Storck (C): Enligt
serviceförvaltningens förslag med tillägg att en hävningsklausul läggs till i
hyreskontraktet.
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Björn Ljungqvist (M): Vi tycker att
idén med att kombinera restaurang- och caféverksamhet med annan verksamhet, i
detta fall ölbryggning, är intressant. Dock har vi mycket starka synpunkter på hur
ärendet har hanterats och hur det föreslagna hyresavtalet har utformats.
Ett flertal viktiga handlingar i ärendet har undanhållits kommunstyrelsen, framför allt
den avsiktsförklaring som är daterad 151217. Av handlingen framgår att
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förhandlingar mellan bolaget och kommunen pågått sedan april 2015, nästan ett år.
Ändå får kommunstyrelsen frågan som ett direktärende som inte har genomgått
normal utskottsbehandling vilket inte är acceptabelt. Handlingen är undertecknad av
en förvaltningschef för kommunstyrelsens räkning trots att han inte har fått det
uppdraget och trots att kommunstyrelsen inte ens har varit informerad!
Citat ur handlingen: ”Syftet med avtalet är att ge bolaget rätt att utan konkurrens
förhandla med kommunen om ett lokalhyresavtal med tillträde den 1 april 2016.”
Förfarandet är självklart helt oacceptabelt.
Vidare har kommunstyrelsen inte informerats om att nuvarande hyresgäst anser att
uppsägningen skett utan grund vilket sannolikt föranleder ett skadeståndskrav på
miljonbelopp.
När det gäller förslaget till hyresavtal har det stora brister:
Hyresnivån är extremt låg, 48.000 kronor per år, vilket inte bara är orättfärdigt
gentemot andra näringsidkare utan också kan vara ett brott mot såväl kommunallagen
som mot EUs statsstödsregler. Detta kan föranleda överklaganden och ytterligare
skadeståndsansvar för kommunen.
Hyrestiden är oerhört lång, 20 år.
Det finns inget förbud mot andrahandsuthyrning. Hyresgästen skulle teoretiskt kunna
hyra ut lokalen till någon annan och erhålla en avsevärt mycket högre hyra än den
kommunen debiterar.
Det finns inget juridiskt bindande krav på verksamheten och dess omfattning.
Hyresgästen har en rätt, men inte en skyldighet, att bedriva den beskrivna
verksamheten. Kommunen kommer inte att kunna säga upp avtalet om exempelvis
lokalen bara är tillgänglig för allmänheten någon enstaka gång per år.
Vi ställer oss också mycket frågande till om den föreslagna ombyggnaden kommer
att kunna godkännas för bygglov, tillgänglighet, utrymning mm, och om den kommer
att kunna beviljas utskänkningstillstånd. Vi betvivlar att det är möjligt att driva
restaurang med endast 8 platser.
Det framgår inte om även bryggan omfattas av den angivna hyran.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi återremiss så att ärendet bereds igen i
vederbörlig ordning och att därvid angivna brister rättas till, inklusive att erbjuda
andra möjlighet att lägga anbud på att bedriva verksamhet i Spruthuset. En utredning
ska göras som övertygande visar vad en marknadsmässig hyra skulle vara.
Maria Gehlin (FAP) och Åsa Nilser (L) instämmer i återremissyrkandet.
Delbeslut
Mötet ajournerades kl. 14.35-14.40 för överläggning.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
____________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Villovägens Bryggeri AB
Serviceförvaltningen
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Svar på medborgarförslag Telefonnummer
för fel- och olägenhetsanmälan
KS0410/12

Beslut
Medborgarförslagets intentioner bifalls genom det beslut
kommunstyrelsen fattade den 28 oktober 2014 om att inrätta
ett gemensamt kontaktcenter.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att ett telefonnummer inrättas för
fel- och olägenhetsanmälan. Förslagsställaren har uppmärksammat
att det inte finns någon generell instans att vända sig till för fel och
olägenheter som upptäcks av allmänheten.
I kompletterande förslag har förslagsställaren vidareutvecklat idén
om telefontjänsten. Fel- och olägenhetsanmälan skulle inte
inskränka sig till kommunens ansvarsområde utan fungera som en
väg in till olika samhällsfunktioner.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-02-16, § 20.
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-14.
Tillägg från förslagsställaren 2012-06-04.
Medborgarförslaget 2012-05-29.
Delbeslut
Staffan Danielsson har begärt att få yttra sig om sitt medborgarförslag vilket
kommunstyrelsen beviljar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
____________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Medborgarförslagsställaren
Ledningsförvaltningen
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Antagande av detaljplan för delar av Stora
Källvikens småhusområde
KS0607/14

Beslut
Detaljplan för delar av Stora Källvikens småhusområde antas.
Sammanfattning
Detaljplan för delar av Stora Källvikens småhusområde har upprättats på miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen. Huvudsyftet med detaljplanen är att
möjliggöra enskilda fastighetsägares önskemål om förändringar som inte är
möjliga enligt gällande detaljplan. Förändringarna gäller utökad byggrätt för
bostadshus och uthus på tidigare bebyggda fastigheter samt möjlighet att skapa
byggrätt för bostäder på obebyggd parkmark i området.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-02-16, § 23.
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-27, § 12/
tjänsteskrivelse 2016-02-01.
Plankarta med planbestämmelser.
Granskningsutlåtande 2016-01-13, reviderad 2016-02-01.
Planbeskrivning 2016-01-27.
Bullerutredning 2016-01-12.
Samrådsredogörelse 2015-11-09.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
____________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Svar på revisionsrapport Granskning efter
oegentligheterna 2011
KS0702/15

Beslut
1. Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 februari 2016
överlämnas till kommunrevisionen som svar på granskningsrapporten.
2. Ledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda revisionens förslag om att
vidga den centrala funktion som ansvarar för att hantera frågor kring
oegentligheter.
3. Ledningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett dokument ”etisk
kod/uppförandekod för Falu kommun” och samtidigt revidera befintlig policy
avseende mutor och andra otillbörliga förmåner.
4. Ledningsförvaltningen ska återrapportera till kommunstyrelsen i augusti 2016
om punkt 2 och 3 ovan.

Sammanfattning
Kommunrevisionen har lämnat en revisionsrapport den 8 december 2015 till
kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. På uppdrag av Falu kommuns
revisorer har KPMG gjort en uppföljande granskning av ”Efter oegentligheterna
2011”. Svaret har arbetats fram inom ledningsförvaltningen och avsikten var att
samordna svaret med de kommunala bolagen, men trots utskick och påminnelse har
endast Kopparstaden inkommit med ett svar.
Revisionen har i samband med tidigare granskning påtalat vikten av åtgärder för att
förebygga oegentligheter efter de händelser som drabbade kommunen år 2011. Den
uppföljande granskningen kan sammanfattas i följande punkter:
•

Generellt finns det en uttalad medvetenhet om att oegentligheter är något som
kan inträffa och inträffar. Visselblåsarfunktionen är väl känd. Däremot saknas
ett tydligt, systematiskt och över tid pågående arbete för att minimera risker.

•

Revisionen föreslår att kommunen bör inrätta en permanent funktion
bestående av representanter från HR, stadsjurist, säkerhet/beredskap,
upphandling och bolagen för att arbeta proaktivt med förebyggande insatser
samt ge råd och stöd till verksamheterna.

•

Förslag på att revidera styrdokumentet ”Falu kommuns policy avseende
mutor och andra otillbörliga förmåner”, förtydliga begrepp och lägga
exempel/riktlinjer i ett eget dokument som skulle vinna på att utvecklas och
vidgas.

•

Revisionen föreslår införande av gemensamma kontrollmått i
internkontrollplanen kopplat till oegentligheter eller förtroendeskadliga
ageranden.
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Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag exklusive tillägget att
ledningsförvaltningen ska återrapportera till kommunstyrelsen i augusti 2016
gällande beslutspunkt 2 och 3.
Beslutsunderlag
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-16.
Revisionsrapport - Efter oegentligheterna 2011, 2015-12-08.
Kommentar Kopparstaden AB 2016-02-15.
Kommentar Lugnet i Falun AB 2016-02-17 (inkommit efter ledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse gått ut i kallelsen).
____________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Revisionen
Ledningsförvaltningen
Kommunala bolagen
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Godkännande av reviderad projektbeskrivning
ungdomsundersökningen LUPP 2015
KS0371/14

Beslut
Reviderad projektbeskrivning ungdomsundersökningen LUPP 2015 godkänns.

Sammanfattning
Projektbeskrivningen avseende genomförande av ungdomsundersökningen LUPP
behöver revideras som en följd av den utvärdering som gjorts. Ändringarna handlar
framförallt om hur kommunorganisationen ska ta hand om resultatet. De viktigaste
ändringarna är:
• Annan process för att ta hand om resultatet med mer ansvar på berörda
nämnder/förvaltningar.
• Utökning av styrgruppen för att bättre motsvara berörda förvaltningar.
• Förlängd svarstid till 2 månader.

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-02-18, § 18.
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01.
Reviderad projektbeskrivning 2016-02-01.
Bilaga till projektbeskrivningen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.

____________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Ledningsförvaltningen
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Fastställande av ledningsförvaltningens
internkontrollplan 2016
KS0035/16

Beslut
Ledningsförvaltningens internkontrollplan för år 2016 fastställs.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll antogs den 12 oktober 2006 och
gäller från den 1 januari 2007. Reglementet syftar till att säkerställa att tillämpliga lagar,
föreskrifter, riktlinjer och interna styrdokument följs, att den finansiella rapporteringen
och informationen om verksamheten är tillförlitlig samt att eliminera eller upptäcka
eventuella fel och brister. Varje år ska styrelsen/nämnder anta en särskild plan för den
interna kontrollen enligt de gemensamma anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar.
Internkontrollplanerna 2016 har tre obligatoriska granskningsområden som beslutades i
kommunstyrelsen den 1 december 2015: Dokumenthantering: Allmänna handlingar som
inkommer via e-post, Styrdokument: Oegentligheter samt Upphandling och inköp:
Avtalsdatabas. Utöver dessa innehåller internkontrollplanen granskningsområden och
kontrollmoment som respektive kontor väljer att fokusera på under året.
Ledningsförvaltningens kontor har sammanställt sina internkontrollplaner för 2016 enligt
gällande arbetsmodell. Risk- och väsentlighetsbedömning har genomförts i kontorens
ledningsgrupper i samband med att planerna tagits fram. Internkontrollplaner för
kommunstyrelsens förvaltningar ska enligt beslutad tidplan redovisas till respektive
utskotts och kommunstyrelsens möten i februari.

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-02-18, § 19.
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-25.
Ekonomikontorets förslag till internkontrollplan 2016-01-25.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse om internkontrollplan 2016-01-25.
Bilaga till internkontrollplan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.
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Övriga frågor

Beslut
1.

Ordföranden återrapporterar till Patrik Liljeglöd hur det går med förslaget
till förbättrade demokratiska strukturer.

2.

Information om kommunens styrmodell ges vid nästa möte i
kommunstyrelsens ledningsutskott.

Sammanfattning
Patrik Liljeglöd (V) undrar hur det går med förslaget till förbättrade
demokratiska strukturer.
Maria Gehlin (FAP) önskar information om kommunens nya styrmodell.
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Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet,
Miljörådet, Falun Borlänge regionen AB,
Region Dalarna, Samverkansberedningen
mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna,
Skid-VM 2015 i Falun AB, Lugnet i Falun AB
och Upphandlingsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Joakim Storck informerar om att Stiftelsen Teknikdalen har bytt namn till Dalarna
Science Park.
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Anmälningsärenden

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden.

Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilaga.
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Delegationsärenden

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilaga.
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Uppsägning och omförhandling av
samverkansavtal Gysam

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1.

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

2.

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en
intern analys av Gysam och återrapportera denna till barn- och
utbildningsnämnden och 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 stipulerades en arbetsordning för
samråd kring utbildningar och dimensionering. Tanken med detta var att
minska överetablering av utbildningar och erbjuda strategiska utbildningar
utifrån regionens behov.
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 fullmäktige, 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
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samverkansavtal klart senast den 1 april 2107.
Avtalet med Gysam är giltigt tillsvidare med 12 månaders uppsägningstid.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsnämndens förslag med tillägg att
kommunstyrelsen ska få en återrapportering i augusti 2016 av den interna analysen
av Gysam.
Beslutsunderlag
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2016-02-24, § 16/tjänsteskrivelse
2016-02-22.
Samverkansavtal Gysam.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) och Maria Gehlin (FAP): Enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag med tillägget att kommunstyrelsen ska få en
återrapportering i augusti 2016 av den interna analysen av Gysam.
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