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Kommunfullmäktige

Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 18.30-23.00

Beslutande
Ledamöter Jaak Kerstell (C) ordförande

Ann-Gret Olsson (S) Bo-Åke Ericson (SD)
Sofia Jarl (C) Irma Rönnbäck (M)
Bo Billborn (S) Kerstin Stenquist (C)
Anders Ahlgren (C) Sven-Inge Persson (S)
Fredrik Kvarnström (S) Birgitta Floresjö (C)
Anki Enevoldsen (C) Fanny Brandström (S)
Alf Johansson (S) Ari Vähäjylkkä (M)
Birgitta Ihlis (M) Fredrik Andersson (C)
Irene Homman (S) Bengt-Ola Ryttar (S)
Sanna N Barkar (MP) Börje Nahlbom (MP)
Anders Bengtsson (KD) Marianne Hjort (KD)
Irene Jonasson (C) Ingegerd Kull Hanses (M)
Patrik Andersson (S) Per-Arne Leck (S)
Erik Warg (C) Jan Bergman (C)

Tjänstgörande ersättare Erik Bergman (M) tjänstgörande för Stefan J. Eriksson (M)
Ingvar Hagberg (S) tjänstgörande för Else-Marie Titti Gradén (S)
Marie Karlsson (FP) tjänstgörande för Christer Iversen (FP)
Christina Walles (S) tjänstgörande för Cecilia Sundin (S)
Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Curt Svärd (C)

Övriga närvarande
Tjänstemän Bertil Stoltz, kommunchef

Tomas Hellquist, administrativ chef, § 2

Justering
Justerare Birgitta Floresjö (C) och Fanny Brandström (S)

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2012-03-22, kl. 15.00

Justerade paragrafer §§ 1-55

Underskrifter
Sekreterare _________________________

Anna-Lena Palmér

Ordförande _________________________
Jaak Kerstell (C)

Justerare _________________________ _________________________
Birgitta Floresjö (C) Fanny Brandström (S)
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2012-03-12

Datum för anslags uppsättande 2012-03-22 Datum då anslaget tas ned 2012-04-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

Underskrift _________________________
Anna-Lena Palmér
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Kf § 1

Utdelning av utmärkelser för idrottsprestationer

Ärendebeskrivning
Fritids- och idrottsutskottets vice ordförande Erik Warg (C) delar ut diplom och en 
t-shirt till var och en som erhållit medalj för idrottsprestationer.

Tävlar för Gagnefsföreningar
Gagnefs Flygklubb Håkan Broberg SM-guld klasserna F1G och F1B gummimotordrift

Inge Sundstedt SM-guld klass F1H, segelmodell
Holger Sundberg SM-guld klass P30, gummimotordrift
Martin Jonsson Junior SM-silver klass F1H segelmodell
JohnnyEriksson SM-silver klass HKG handkastglidare
Tommy Eriksson SM-silver klass KPG katapultglidare
Magnus Astervik SM-brons klass F1G och P30 gummimotordrift
Mikael Fredriksson SM-brons klass HKG handkastglidare

Floda Forsfarare Mats Wålstedt SM-guld freestyle H21, NM-guld freestyle H21
Anton Immler SM-brons freestyle H21, SM-guld kayac cross H21
Patrik Svensson SM-Silver slalom K1 H35

Mockfjärds Atletklubb Lars Andersson Brons SM lag
Fredrik Rönnemo Brons SM lag
Viktor Drugge Brons SM lag
Andreas Eriksson Brons SM lag
Patrik Fredriksson Brons SM lag
Kim Helander Brons SM lag

Boende i kommunen, tävlar för andra klubbar
FMCK Falun Lars Löfgren Enduro, guld i junior SM 2011

Kvarnsvedens GoIF OK Erik Malmberg Guld, Junior-SM, skidorientering, långdistans
Brons, junior-SM skidorientering, medeldistans
Silver ungdoms-EM orientering långdistans
Silver ungdoms-EM orientering stafett
Silver, Skol-SM orientering, långdistans

Borlänge MIK Alf Rällsjö Brons i mattcurling

Dalregementets IF Karin Malmberg SM-Guld i Orienteringsskytte Vinter

Spårvägen HF Berit Falk Lundberg TRIM-SM handboll

Falu IK Lisa Carlsson SM silver kula inne f 17 (4:a ute)
SM guld spjut f 17
Landslagsuppdrag i ungdomsfinnkampen

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Föreningskonsulent, för kännedom
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Dnr 2012:168/00

Kf § 2

Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen föredras av kommunchefen och 
den administrativa chefen innehållande:
• Leva Bo strategin
• Fiberutbyggnad i Gagnefs kommun
• Redogörelse för användandet av ny grafisk profil

Underlag
Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen, 2012-03-12, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ledamöter + verksamhetsrapport
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsesekreterare
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Dnr 2012:23/11

Kf § 3

Motion om begäran om folkomröstning

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår socialdemokraterna genom 
Bo Billborn (S):
att alla förhandlingar om privatiseringar av äldrevården och försäljningar av 

kommunala fastigheter och Gagnefsbostäders fastigheter avbryts
att en folkomröstning snarast genomförs så att Gagnefs innevånare får ta 

ställning till eventuella privatiseringar av äldrevården och försäljningar av 
kommunens och Gagnefsbostäders fastighetsbestånd.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
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Dnr 2012:41/60

Kf § 4

Motion om arbetsmiljön inom skola och barnomsorg

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår miljöpartiet genom Sanna N. 
Barkar (MP):
att det tillsätts en arbetsgrupp med personal, tjänstemän och politiker som 

tillsammans arbetar fram ett förslag på hur skola och barnomsorg ska 
anordnas. Främst med syfte att effektivisera och rationalisera 
verksamheterna inom skola och barnomsorg. 

att arbetstagare i högre utsträckning ges större och ett verkligt inflytande över 
sin arbetssituation såsom självstyre över sin egen verksamhet, ekonomiskt 
ansvar osv.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
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Dnr 2012:70/06

Kf § 5

Motion om ”Besöksnäringsutveckling Dala-Floda”, pågående 
EU-projekt inom Leader Dalälvarna

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår socialdemokraterna genom 
Ann-Gret Olsson (S) och Alf Johansson (S):
att kommunen genomför en flytt av återvinningsstationen vid ICA i 

Dala-Floda enligt tidigare skiss och att detta finansieras ur 
investeringskonto Vackrare Gagnef.

att delfinansiering av byggnad för "Besöksnäringsutveckling Dala-Floda", 
ur investeringskonto utvecklingsmedel tillstyrks. 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
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Dnr 2012:125/73

Kf § 6

Motion om äldreomsorgen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår miljöpartiet genom 
Sanna N. Barkar (MP) och Börje Nahlbom (MP) att:
- Kommunen inför bemanningskrav i äldreomsorgen. 
- Kommunen inrättar en äldreomsorgsinspektör. 
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska anställs direkt under nämnden. 
- Ett kommunalt akutnummer mot vanvård öppnas. 
- Kommunen stärker anhörigas ställning. 
- Det införs sanktionsavgifter direkt till den äldre. 
- Offentlighetsprincip ska krävs i all offentligt finansierad verksamhet. 
- Införs meddelarfrihet för personal i offentligt finansierad verksamhet.
- Kompetenskrav och vidareutbildning införs för all omsorgspersonal. 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
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Dnr 2012:126/00

Kf § 7

Motion om att göra Gagnef till en Millenniekommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår miljöpartiet genom 
Sanna N. Barkar (MP) och Börje Nahlbom (MP):
att Gagnet kommun ansöker om att bli en Millenniekommun.
att nödvändiga åtgärder enligt fas 1 och 2 vidtas.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
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Dnr 2012:170/02

Kf § 8

Motion om sommarjobb till alla gymnasieungdomar 16-19 år

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår socialdemokraterna genom 
Bo Billborn (S) att det i årets budget frigörs medel för att garantera alla 
gymnasieungdomar sommarjobb.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
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Dnr 2012:205/02

Kf § 9

Motion om att införa särskilda ungdomsavtal inom 
Gagnefs kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår folkpartiet genom 
Marie Karlsson (FP) att kommunstyrelsens personalutskott får i 
uppdrag att tillsammans med berörda parter ta fram särskilda 
ungdomsavtal.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
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Dnr 2012:194/29

Kf § 10

Motion om att bygga ett äldreboende i Djurås i Gagnefs 
kommun, Ericson Hotel

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår sverigedemokraterna genom 
Bo-Åke Ericson (SD) att erbjuda Gagnefs kommun att överta projekt 
Ericson Hotel/Continental.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
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Dnr 2012:197/00

Kf § 11

Motion om inköp av Dalabocken Kåre

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår sverigedemokraterna genom 
Bo-Åke Ericson (SD) att Gagnefs kommun köper in Dalabocken Kåre.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
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Dnr 2012:195/11

Kf § 12

Motion om kommunalt nyval

Kommunfullmäktiges beslut

1. Avslå motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår sverigedemokraterna genom 
Bo-Åke Ericson (SD) att Gagnefs kommun genomför kommunalt nyval.

Yrkande
Anders Ahlgren (C): Avslag till motionen.

Propositionsordning
Det finns tre förslag till beslut. Dels att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning, dels Anders Ahlgren (C) yrkande om 
avslag och dels Bo-Åke Ericson (SD) förslag om nyval idag.
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige 
bifaller Anders Ahlgren (C) yrkande.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Bo-Åke Ericson (SD)



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunfullmäktige 2012-03-12 15

Dnr 2012:196/02

Kf § 13

Motion om ny socialchef

Kommunfullmäktiges beslut

1. Avföra motionen från vidare behandling.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår sverigedemokraterna genom 
Bo-Åke Ericson (SD) att Gagnefs kommun omgående utser en ny socialchef.

Propositionsordning
Ordföranden föreslår att motionen avförs från vidare behandling.
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att avföra motionen.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Bo-Åke Ericson (SD)
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Dnr 2011:924/42

Kf § 14

Interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande 
om kemikalier

Börje Nahlbom (MP) frågar miljö- och byggnadsnämndens ordförande:
1. Lyder även Dala Vatten & Avfall AB, Gagnefbostäder AB och Gagnef 

Teknik AB under kommunens Miljöprogram ? 
2. Under punkt 17 i Miljöprogrammet, "Giftfria och effektiva kretslopp" på 

5:e raden 2:a kolumnen talas det om "Utbildning om kemikalier".
Har alla inköpare i samtliga bolag, Inköpsgruppen och nämnder gått den? 
När då? Vad hette utbildningen?

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande kommer att svara skriftligt på 
interpellationen vid nästkommande sammanträde för kommunfullmäktige.

Underlag
Interpellation från Börje Nahlbom (MP), 2011-12-14, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande
Förvaltningschef, mbf
Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:174/00

Kf § 15

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att "träffa 
avtal med privata vårdbolag och privatisera äldreomsorgen och 
sälja ut delar av Gagnefbostäder"

Anders Ahlgren (C) frågar kommunalrådet Sofia Jarl (C):

Håller majoriteten med centerpartiet i spetsen på att "träffa avtal med privata 
vårdbolag och privatisera äldreomsorgen och sälja ut delar av Gagnefbostäder"?

Kommunalrådet svarar skriftligt på interpellationen.

Underlag
Interpellation från Anders Ahlgren (C), 2012-03-07, en sida.
Svar på interpellation från Sofia Jarl (C), 2012-03-12, tre sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Anders Ahlgren (C)
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Dnr 2012:175/00

Kf § 16

Fråga till kommunalrådet

Börje Nahlbom (MP) frågar kommunalrådet Sofia Jarl (C):

Vid håller fortfarande Gagnefs kommun att det är förbjudet att själv frakta 
sopor från sitt fritidshus till den egna bostaden? Om så är fallet var i 
lagtexten (miljöbalken) kan man finna detta? Har kommunen för avsikt att 
följa Falu och Borlänge kommuners sophämtningsrutiner och låta 
fritidshusägare ta med sina hushållssopor till den egna bostaden? 

Kommunstyrelsens ordförande kommer att svara på frågan vid 
nästkommande sammanträde för kommunfullmäktige.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunalrådet Sofia Jarl (C)
Kommunfullmäktige
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Dnr 2011:37/04

Kf § 17

Medborgarförslag om energirelaterade mängder redovisas för 
kommunen och kommunens bolag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bifalla medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Petter Börjesson att 
energirelaterade mängder redovisas för kommunen och dess bolag. Det är 
alltid bra att volymer rapporteras. Genom en sådan rapportering kan man 
inte bara läsa ut hur mycket energikostnaderna förändrats utan man kan 
även förklara hur mycket av kostnadsförändringen som beror på kvantitet 
respektive pris. Det underlättar således jämförelser mellan åren och kan ge 
en bättre bild för läsaren.

Idag redovisas vissa energirelaterade kvantitetsmått i kommunens och 
bolagens ekonomiska rapportering, men rapporteringen kan definitivt bli 
bättre och mera konsekvent.

Att redovisa kvantiteter kräver ytterligare arbetsmoment. Därför gäller det 
att göra insamlingen så enkel och så automatiserad som möjligt. Idag sker 
en uppföljning av elförbrukning i en sidoordnad lösning och rapporteringen 
når inte fram som önskat. Rapporteringen skulle förenklas om den fanns 
tillgänglig tillsammans med annan ekonomisk information eftersom det är 
denna som utgör grunden för löpande ekonomisk rapportering, 
delårsrapporter och årsredovisning.

I kommunens affärssystem kan kvantitetsredovisning göras. Att registrera 
kvantiteter innebär dock ett extra arbetsmoment och därför föreslås att 
kvantitetsredovisning införs i takt med att elektronisk fakturahantering 
införs. Då kan kvantiteter redovisas automatiskt. En stor del av de fakturor 
som berör energirelaterade kvantiteter hanteras med stor säkerhet 
elektroniskt under första kvartalet 2012.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 17 forts.

För Gagnefsbostäder finns inte inom överskådlig tid någon möjlighet att i 
hantera elektroniska fakturor, men kvantitetsredovisning kan göras manuellt. 
För Gagnefs Tekniks del handlar det om att kunna presentera kommunens 
elektroniska fakturor så att vattenförbrukning kan mätas med automatik, 
men i dagsläget finns inte någon information om när detta skulle kunna vara 
möjligt.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 111213 § 395
Mbn 111005 § 116, dnr 2011-000473/40
Kf 110307 § 5

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Petter Börjesson
Ekonomiavdelningen
Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom
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Dnr 2011:79/25

Kf § 18

Medborgarförslag om byggbar mark i Djurmo

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag från Dan Hallin föreslås att Gagnefs kommun, inför 
etableringen av IKEA i Borlänge, ser över möjligheterna att hitta mer 
byggbar mark i Djurmo. För de som flyttar till Dalarna med anledning av 
IKEA's etablering i Borlänge kan Gagnefs kommun ses som en alternativ 
boendekommun.

Ärendets beredning
Gagnefs kommun äger idag en färdigstyckad tomt i Djurmo. Översiktsplanen 
anger ett område mellan Älvsjön och de bebyggda delarna av Romboleden 
som en strategisk reserv för långsiktigt behov av ytterligare bostäder. 
Gagnefs kommun är lagfaren ägare till området. Markförvaltaren anser med 
hänvisning till presenterade fakta att medborgarförslaget är besvarat.

Underlag
Karta över del av Djurmo 1:11.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120214 § 2
Kf 110307 § 6

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Dan Hallin
Samhällsbyggnadssektionen
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Dnr 2010:842/40

Kf § 19

Motion om klimatsmart mat

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anse motionen besvarad i samband med beslut angående innehåll 
Livsmedelspolitiskt program Gagnefs kommun.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår miljöpartiet, genom
Maria Alfredsson (MP) och Sanna N. Barkar (MP), ett antal åtgärder för 
att kommunen genom sin upphandling av livsmedel och servering av 
måltider i den kommunala måltidsverksamheten ska påverka och minska 
den klimatpåverkan som är kopplad till mathanteringen i kommunen.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 101213 § 197

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Maria Alfredsson (MP)
Sanna N. Barkar (MP)
Kostchef
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Dnr 2011:188/46

Kf § 20

Motion om köttfri dag, torsdag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anse motionen besvarad i samband med beslut angående innehåll 
Livsmedelspolitiskt program Gagnefs kommun.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Birgitta Ihlis (M), Irma Rönnbäck (M),
Ari Vähäjylkkä (M), Ingegerd Kull Hanses (M), Erik Bergman (M) och
Bo-Åke Ericson (SD).

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet, genom Börje Nahlbom (MP), föreslår i en motion att Gagnefs 
kommun ska servera en vegetarisk rätt på torsdagar på förskolor, skolor och 
äldreboenden i kommunen.

Ärendets beredning
I det Livsmedelspolitiska programmet är ett av målen att skoleleverna ska 
kunna erbjudas minst två rätter till lunch var av ett vegetariskt. På grund av 
organisationen i köken med utskick av mat från två tillagningskök till olika 
mottagningskök är det i dag svårt att servera två rätter. Ett mål är att under 
året öka andelen dagar då det serveras ett vegetarisk alternativ. Ett annat mål 
är att se över om det går att servera två rätter vara av en vegetarisk på de 
skolor som har har ett produktionskök (Djuråsskolan, Mockfjärdsskolan).

Under vårterminen kommer det vid fyra tillfällen att serveras en vegetarisk 
rätt till lunch på skolorna och förskolorna i Gagnefs kommun.

Inom äldrevården serveras det soppa och (pannkaka/pudding, ostkaka m.m.) 
till lunch på torsdagar. Soppa är ofta vegetarisk (t.ex. grönsakssoppa, 
spenatsoppa m.m.)

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 20 forts.

Yrkanden
Börje Nahlbom (MP): Bifall till motionen.
Ingegerd Kull-Hanses (M): Avslag till motionen.
Sofia Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Det finns tre förslag till beslut. Efter ställda propositioner finner 
ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är 
huvudförslag. Börje Nahlbom (MP) och Ingegerd Kull-Hanses (M) 
yrkanden ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.
Den som röstar ja bifaller Börje Nahlbom (MP) yrkande. Den som röstar nej 
bifaller Ingegerd Kull-Hanses (M) yrkande.

Det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag till 
beslut och dels Ingegerd Kull-Hanses (M) yrkande. Efter ställda 
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag
Omröstningen utfaller med tio ja-röster, 17 nej-röster, sju ledamöter avstår 
att rösta. Kommunfullmäktige utser Ingegerd Kull-Hanses (M) yrkande till 
motförslag. Bilaga: omröstningslista.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 110307 § 8

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Börje Nahlbom (MP)
Kostchef
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Dnr 2011:189/29

Kf § 21

Motion om passivhus

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet, genom Börje Nahlbom (MP), har inkommit med motion 
angående passivhus samt föreslagit nedanstående tre åtgärder:
1. att Gagnefsbostäder inför Passivhus-byggande som norm i alla sina 

kommande byggprojekt i kommunen.
2. att kommunen förordar passivhus-metoden vid all privat rådgivning m.m.
3. att kommunen initierar en kompetenshöjning hos berörda tjänstemän på 

Gagnefsbostäder och miljö- och byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadssektionens bedömning
Utifrån motionens tre förslag gör samhällsbyggnadssektionen nedanstående bedömning:
1. Gagnefsbostäder bör behandla lämpligheten för passivhus eller annan 

energisnål byggnadsform från projekt till projekt.
2. Kommunen bör endast informera om vad passivhus-byggande innebär. 

Byggnadssättet kräver stor noggrannhet och kunskap. Kommunen bör därför 
överlåta beslutet till byggherren utan försök till påverkan i någon riktning.

3. Utredes vad sådan kompetenshöjning bör omfatta,vilka personer inom 
kommunen som är berörda samt kostnad.

Motivering till beslut
Passivhus-tekniken har tillämpats under ett antal år i Sverige och är fortfarande under 
utvärdering. Resultaten är relativt positiva men fortfarande finns visst utredningsbehov. 
Gagnefsbostäder har idag ambitionen att i nya projekt bygga lågenergibyggnader.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Börje Nahlbom (MP): Bifall till motionen.
Sofia Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag till 
beslut och dels Börje Nahlbom (MP) yrkande. Efter ställda 
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 110307 § 9

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Börje Nahlbom (MP)
Samhällsbyggnadssektionen
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Dnr 2011:440/53

Kf § 22

Motion om att sända kommunfullmäktiges sammanträden via 
WebbTV

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Moderaternas fullmäktigegrupp har genom Stefan J. Eriksson (M) 
motionerat om att utreda kostnad och möjlighet att webbsända och 
spela in kommunfullmäktiges sammanträden.

Motivering till beslut
Webbsändning är redan idag ett vanligt sätt att ta del av och delta i 
konferenser och möten och kommer i framtiden troligen bli allt vanligare. 
Kommunen har provat webbsändning av näringslivsseminarium av den 
anledningen och med gott resultat. Webbsändning av kommunfullmäktige är 
ett bra alternativ till att vara på plats då man både kan följa mötet i realtid, 
via telefon eller dator samt ta del av intressanta delar i efterhand. Den teknik 
som används blir vanligare och vanligare men är komplex när det gäller att 
få bild, ljud, föredragningslistor etc att fungera både på plats i lokalen samt 
via sändning. Utan att närmare granska den teknik som kommunen idag har 
och hur den kan användas tillsammans med webbsändning är det svårt att 
precisera kostnaden. En förstudie tillsammans med ett branschföretag ger 
kommunen förutsättningar att skaffa rätt teknik och skapa en långsiktigt 
hållbar lösning till lägsta möjliga kostnad.

Yrkande
Ingegerd Kull-Hanses (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120214 § 6
Kf 110607 § 64

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Stefan J. Eriksson (M)
Administrativ chef
Kommunstyrelsesekreterare
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Dnr 2011:650/53

Kf § 23

Motion om cykelplan

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bifalla motionen.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Birgitta Ihlis (M), Irma Rönnbäck (M),
Ari Vähäjylkkä (M), Ingegerd Kull Hanses (M) och Erik Bergman (M).

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår miljöpartiet att kommunen 
utser en arbetsgrupp som får till uppgift:
- att utarbeta en cykelplan som täcker och gör det möjligt att kunna 

cykla säkert i hela kommunen.
- att planen även ska innehålla en översikt hur cykelförbindelser mellan 

våra olika kommundelar skulle kunna se ut.
- att söka samarbete med våra olika aktörer inom buss- och tågtrafiken 

för att underlätta att kunna ta med cykel ombord.
- att föreslå aktiviteter som ökar intresset för mer heltidscykling 

t ex tävlingar, kampanjer etc.
- att arbetsgruppen även presenterar kostnadsförslag för ovanstående.

Ärendets beredning
I Gagnefs kommun finns det goda förutsättningar att ta sig fram med hjälp av 
cykel. Som motionärerna redovisar så finns det många skäl till att uppmuntra 
till ett ökat cyklande, såväl av hänsyn till miljö som till folkhälsa.

Borlänge kommun har antagit en cykelplan som heter ”På två hjul”. Planen 
är ett planeringsunderlag i arbetet med att bygga ett långsiktigt hållbart 
trafiksystem, där cykeln utgör en viktig del. Planen är en del av den 
samhällsplanering som kommer till uttryck i kommunens översiktsplan.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 23 forts.

Planen som består av två delar, där första delen redovisar en rad 
förutsättningar i detaljutformning som bör eftersträvas för att skapa 
attraktiva gång- och cykelstråk. Den andra delen redovisar ett antal förslag 
till prioriteringar och åtgärder i det befintliga cykelvägnätet. 

Bedömning
Gagnefs kommun har ingen cykelplan. En sådan plan skulle utgöra ett 
av flera underlag som kan användas i den långsiktiga planeringen av 
infrastrukturen i kommunen. Ett förslag till cykelplan bör tas fram i 
kommunen.

Yrkanden
Irma Rönnbäck (M):  Bifall till att-satserna ett, tre och fem i motionen med 
ändringsyrkande att anse att-satserna två och fyra besvarade.
Börje Nahlbom (MP): Bifall till motionen.
Ann-Gret Olsson (S): Bifall till motionen.

Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag till 
beslut och dels Irma Rönnbäck (M) ändringsyrkande. Efter ställda 
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 110926 § 85

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Börje Nahlbom (MP)
Sanna N. Barkar (MP)
Bitr. kommunchef
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2011:651/10

Kf § 24

Motion om vänortssamarbete

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anse motionen besvarad, med hänvisning till gällande policy.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet, genom Börje Nahlbom (MP), föreslår i en motion att 
kommunen ska utarbeta ett dokument som möjliggör ett vänorts 
samarbete med någon kommun eller stad eller liknande i Somalia.

Ärendets beredning
Kommunfullmäktige antog 2011-06-07 policy, mål och riktlinjer för 
Gagnefs kommuns internationella kontakter. Det är utifrån ovanstående 
dokument möjligt att bedriva ett vänorts utbyte enligt de tankar som 
miljöpartiet utvecklar i motionen. 

Yrkande
Börje Nahlbom (MP): Bifall till motionen.

Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag till 
beslut och dels Börje Nahlbom (MP) yrkande. Efter ställda 
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 110926 § 86
Kf 110607 § 74, dnr 2011:156/10

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Börje Nahlbom (MP)
Sanna N. Barkar (MP)
Bitr. kommunchef
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Dnr 2011:808/11

Kf § 25

Motion om kommunstyrelsens avgång - omedelbart

Kommunfullmäktiges beslut

1. Avslå motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår sverigedemokraterna genom 
Bo-Åke Ericson (SD) att kommunstyrelsen omedelbart avgår.

Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut. Dels att avslå motionen och dels att 
bifalla motionen. Efter ställda propositioner finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 111031 § 120

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Bo-Åke Ericson (SD)
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Dnr 2010:786/10

Kf § 26

Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam
– Tilläggsavtal Vansbro

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta tilläggsavtal Vansbro till samverkansavtal för gymnasieskolan 
inom Gysam.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Vansbro har fattat beslut om att delta i Gysam 
samarbetet. Gysams ledningsgrupp 2011-10-21 rekommenderar 
Gysams medlemmar att underteckna tilläggsavtalet.

Beslutsunderlag
Falun Borlänge regionen, Samverkansavtal får Gymnasieskolan 
inom Gysam, Tilläggsavtal Vansbro, 2011-09-23, tre sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 110307 § 17
Ks 101214 § 345 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Falun Borlänge-regionen AB
Skolchef
Bitr. skolchef
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Dnr 2011:755/00

Kf § 27

Riktlinjer sociala medier i Gagnefs kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta riktlinjer för sociala medier i Gagnefs kommun.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Bo-Åke Ericson (SD).

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna fastställer några enkla regler som gäller för kommunens 
medverkan i sociala medier. Huvudsyftet med reglerna är att det inte ska 
råda några tvivel om när myndigheten Gagnefs kommun uttalar sig och på 
vilket sätt kommunen ser till att lagar och förordningar följs.

Motivering till beslut
Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social 
interaktion och användargenererat innehåll och är idag snabbt växande, både 
hos företag, organisationer och privatpersoner. Gagnefs kommun kan ha stor 
nytta av att hantera sociala medier på ett bra sätt, och måste oavsett det 
förhålla sig till det faktum att många av kommunens kunder, brukare och 
anställda använder kommunikationsformen. De sociala medierna är också 
en utmärkt plats att fortsätta bygga varumärket Gagnef på. Dock krävs 
någon form av riktlinjer för att uppfylla lagens krav på registrering, gallring 
etc. Framtagna riktlinjer baseras på underlag framtaget av SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting). 

Beslutsunderlag
Riktlinjer sociala medier i Gagnefs kommun, 2011-08-09, två sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 111213 § 398

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Administrativ chef
Kommunstyrelsesekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2011:742/02

Kf § 28

Riktlinjer för granskning av bisyssla i Gagnefs kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta riktlinjer för granskning av bisyssla i Gagnefs kommun.

Ärendebeskrivning
Förslag till riktlinjer för bevakning av bisysslor i Gagnefs kommun 
föreligger.

Uppdraget kommer sig av en granskning som kommunens revisorer med 
externt biträde har gjort. Revisionen bedömer att kommunens kontroll av 
personalens bisysslor är otillräcklig samt att rutiner saknas vad avser 
informationen till personalen.

Regler avseende bisysslor återfinns dels i Lagen om offentlig anställning, 
LOA 7 § (förtroendeskadliga bisysslor) och dels i kollektivavtalet AB § 8.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för bisyssla i Gagnefs kommun inklusive checklista och anmälan, 
sju sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 071008 § 277

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Personalavdelningen
Personalchef
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2009:412/10

Kf § 29

Livsmedelspolitiskt program för Gagnefs kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta ”Livsmedelspolitiskt program för Gagnefs kommun”. Med 
ändringen att ordet ”äldreomsorgen” byts ut mot ”särskilt boende” i 
stycket ”Mål för måltiderna som serveras i äldreomsorgen”.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Bo-Åke Ericson (SD).

Ärendebeskrivning
Utifrån en motion i kommunfullmäktige har en fullmäktigeberedning arbeta 
fram ett förslag till ett Livsmedelspolitiskt program för Gagnefs kommun.

Syftet är att beskriva kommunens vision när det gäller produktionsformer, 
transporter kvalité, innehåll och service för den  mat som tillagas och 
serveras i kommunens skolor, förskolor och på kommunens äldreboenden.

Ärendets beredning
Underlaget till det Livsmedelspolitiska programmet har arbetats fram i en 
livsmedelspolitisk beredning. 

Ärendet har varit ute på remiss till de politiska partierna, Vips, KPR, KHR, 
matråd på skolorna och kostombudsträffar inom äldrevården. Det har 
inkommit svar från Centerpartiet, Socialdemokraterna och kommunala 
pensionärsrådet (KPR).

Under de senaste åren har andelen serverade ekologiska livsmedel ökat och 
år 2010 serverades 17% ekologiska livsmedel. Arbetet med att öka andelen 
ekologiska livsmedel har fortsatt under år 2011 och kommer att fortsätta 
under år 2012.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 29 forts.

På grund av organisationen i köken med utskick av varm mat från två av 
skolköken till övriga kök inom skolan/barnomsorgen är det i dag svårt att 
servera två rätter till lunchen. Om det ska serveras två rätter till lunch bör 
det ske en investering i ny köksutrustning i både produktionsköken och 
mottagningsköken.

När maten skickas till mottagningsköken ska det skickas så mycket mat så 
att även de elever som kommer i slutet av lunchen har möjlighet att välja 
maträtt. Den mat som blir över i mottagningsköken får ej kylas ner, sparas 
och serveras nästa dag.

Skolluncherna kan i dag inte schemaläggas mellan kl. 11.00-13.00 på grund 
av organisatoriska problem både inom skolan och inom köken.

Det bör arbetas fram en utvärderingsplan för hur och när målen ska vara uppfyllda.

Bedömning
Av schema- och hygientekniska skäl är två av målen svåra att uppnå i 
nuläget. Målen är:
• Skolelever ska erbjudas minst två rätter, varav ett vegetariskt 

alternativ per dag.
• Skollunchen bör schemaläggas mellan kl. 11.00-13.00 varje dag.

Dessa två mål måste arbetas vidare med för att uppnås. I övrigt är bedömningen 
att det Livsmedelspolitiskt program för Gagnefs kommun kan antas.

Yrkande
Birgitta Ihlis (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att 
ordet ”äldreomsorgen” byts ut mot ”särskilt boende” i stycket ”Mål för 
måltiderna som serveras i äldreomsorgen”.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Propositionsordning om ändringsyrkande
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Ihlis (M) ändringsyrkande mot 
avslag. Efter ställda propositioner finner ordföranden att 
kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet.

Beslutsunderlag
Förslag till ”Livsmedelspolitiskt program för Gagnefs kommun”, tre sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120214 § 10
Ks 110322 § 135
Kf 110307 § 27
Kf 101213 § 220
Kf 100419 § 55
Kf 090928 § 71

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kostchef
Kommunstyrelsesekreterare
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Dnr 2010:239/10

Kf § 30

Ungdomspolitiskt program för Gagnefs kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta ”Ungdomspolitiskt program för Gagnefs kommun”.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Birgitta Ihlis (M), Irma Rönnbäck (M),
Ari Vähäjylkkä (M), Ingegerd Kull Hanses (M), Erik Bergman (M) och
Bo-Åke Ericson (SD).

Ärendebeskrivning
En beredning tillsatt av kommunfullmäktige har tagit fram ett förslag till 
ungdomspolitiskt program. Programmet har varit ute på remiss. Synpunkter 
har inkommit från socialdemokraterna, centerpartiet och moderaterna. Mora 
kommun och Ungdomsstyrelsen var också ombedda att lämna synpunkter 
på förslaget men valde att avstå. Synpunkterna har redovisats vid 
kommunstyrelsens beredning. I det reviderad förslaget till program har 
hänsyn tagits till lämnade synpunkter.

Yrkanden
Irma Rönnbäck (M): Att under rubrik ”Gagnefs politiska ambition” ändras 
femte punktmeningen ”Göra det möjligt att kunna framföra sina åsikter i 
kommunala beslutsorgan samt andra aktuella forum.” till ”Göra det möjligt 
att kunna framföra sina åsikter i olika kommunala forum, dock ej i 
kommunala beslutsorgan”. Att under rubrik ”Förslag på arbetsfrämjande 
åtgärder”, under punkt 1 efter kommatecknet lyda: ”erbjuda unga i Gagnef 
utrymme för deltagande i olika aktuella forum dock ej i beslutande organ”.
Sofia Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag till 
beslut och dels Irma Rönnbäck (M) ändringsyrkande. Efter ställda 
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 30 forts.

Omröstning
Omröstning begärs. Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. 
Den som röstar nej bifaller Irma Rönnbäck (M) ändringsyrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 16 ja-röster, 16 nej-röster, två ledamöter avstår 
att rösta. Resultatet medför att ordförandens röst är avgörande. 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Bilaga: omröstningslista.

Beslutsunderlag
Förslag till ”Program för ungdomsinflytande i Gagnefs kommun”,
2011-11-28, fyra sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120214 § 11
Ks 110322 § 136
Kf 110307 § 28
Kf 101213 § 221
Kf 100607 § 84

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Folkhälsoplanerare, T.S.
Kommunstyrelsesekreterare
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Dnr 2011:417/10

Kf § 31

Förändrat ägande av bolag inom kollektivtrafiken

Kommunfullmäktiges beslut

Vad gäller AB Dalatrafik

1. Godkänna att Region Dalarna tecknar ansvarsförbindelser för 
förvärvande av aktier i AB Dalatrafik och att Region Dalarna därmed 
blir ägare med 100% av bolaget.

2. Region Dalarna förvärvar samtliga aktier i AB Dalatrafik.

3. Sälja aktierna i AB Dalatrafik till Region Dalarna mot tecknande 
reverser.

4. Säga upp nuvarande aktieägaravtal.

Vad gäller AB Transitio

1. Godkänna att Region Dalarna med kontanta medel förvärvar aktier i AB 
Transitio och att Region Dalarna därmed blir delägare med 5% av 
bolaget. 

2. Godkänna att Region Dalarna tecknar borgen i AB Transitio för det 
vagnmateriel som kan komma att anskaffas av Tåg i Bergslagen AB.

Vad gäller Tåg i Bergslagen AB

1. Godkänna att Region Dalarna tecknar ansvarsförbindelser för 
förvärvande av aktier i Tåg i Bergslagen AB och att Region Dalarna 
därmed blir delägare med 25% i bolaget.

Avtal - kollektivtrafiken

1. Godkänna avtal om driftbidrag för kollektivtrafiken.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunfullmäktige 2012-03-12 41
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Ärendebeskrivning
Omregleringen av kollektivtrafiklagstiftningen innebär att det i varje län 
ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. Nyordningen utgår från 
EU-förordningen 1370/2007 och riksdagens beslut av propositionen 
2009/10:200. Lagstiftningen börjar gälla 1 januari 2012. Då ska den nya 
myndigheten finnas på plats. Myndighetens två viktigaste uppgifter är att 
fatta beslut om allmän trafikplikt för de områden och sträckor där det 
bedöms finnas för svagt kommersiellt intresse att bedriva kollektivtrafik, 
och att formulera ett trafikförsörjningsprogram.

Den nya kollektivtrafiklagstiftningen förändrar fördelningen av ansvar och 
befogenheter på ett sätt som påverkar möjligheten att lägga uppdrag på den 
nuvarande trafikhuvudmannen och hur upphandlingar kan göras. Hänsyn 
behöver också tas till risker för överklaganden och eventuella skadestånds-
anspråk i samband med upphandlingar. Av den anledningen behöver ägandet 
av AB Dalatrafik, AB Transitio och Tåg i Bergslagen AB förändras.

Beslutsunderlag
Ägandefrågor om AB Dalatrafik, AB Transitio och Tåg i Bergslagen AB, 
dnr RD 2011/149, 2011-11-29, sex sidor.
Förslag till Avtal om driftbidrag till kollektivtrafiken i Dalarnas län, att gälla 
från 2012-01-01, åtta sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 110926 § 93

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Region Dalarna + undertecknat avtal
Bitr. kommunchef
Transportsamordnare, M.G.
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Dnr 2010:699/04

Kf § 32

Finanspolicy för Gagnefs kommunkoncern

Kommunfullmäktiges beslut

1. Återremittera ärende till kommunstyrelsen, för att få en mera 
pedagogisk uppställning av innebörden av koncernbanksförslaget utan 
inblandning av leasingkostnader.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Bo-Åke Ericson (SD).

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommunkoncernen, bestående av Gagnefs kommun och dess två 
helägda dotterbolag Gagnefsbostäder AB och Gagnefs Teknik AB, har inga 
samlade riktlinjer och regler för hantering av finansiella placeringar och 
upplåning. 

Kommunkoncernen har idag inga komplicerade finansiella instrument. 
Förutom sedvanliga likvidkonton finns idag inga medel placerade utan 
fokus ligger istället på hanteringen av koncernens lånestock som i dagsläget 
uppgår till cirka 400 mkr, varav cirka 40 mkr avser finansiella leasing. 
Utöver detta har kommunen en pensionsförpliktelse inom linjen som i 
dagsläget är värderad till cirka 250 mkr. 

Riktlinjer för finanspolicy
Med hänsyn till ovan så har ett förslag till finanspolicy framtagits för 
koncernen. Riktlinjer för framtagande av en sådan finanspolicy har varit att 
inte göra policyn alltför omfattande utan att i stället fokusera på enkla 
riktlinjer utifrån den verklighet som kommunkoncernen har idag. 

Finanspolicyn kan hellre uppdateras och förändras på sikt när och om 
förutsättningarna skulle ändras. Det är av stor vikt att vi har en gemensam 
policy för kommunkoncernen. Med en sådan finns en helhetssyn på 
koncernens finansiella risker och samtidigt går det att förenkla den praktiska 
hanteringen av koncernens finansiella instrument.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Strategi och innehåll i den föreslagna finanspolicyn
• Koncernstrategi: Koncernen ska ha en gemensam strategi som även ska 

finnas i bolagens ägardirektiv.
• Koncernbank: I dag tar kommunen och Gagnefsbostäder AB upp lån var 

för sig, medan Gagnefs Teknik AB är finansierade genom kommunen. I 
förslaget inför kommunen från och med 2012-04-01 en koncernbank, där 
kommunen fungerar som internbank. Det föreslås att bolagen debiteras 
ränta utifrån kommunens verkliga räntekostnader, kompletterat med en 
räntemarginal, vilken framgår av finanspolicyn.
Kommunen fungerar redan idag som internbank för Gagnefs Teknik, 
varför finanspolicyn i detta avseende i princip inte innebär någon 
förändring. Gagnefsbostäder har hittills upptagit egna lån, men successivt 
upptas lånen från 2012-04-01 i kommunens namn vid nyupplåning och 
omsättning av lån. Tidigare regler om borgensavgift kvarstår men 
omvandlas successivt vid nya lån och omsättning av lån.  

Yrkande
Alf Johansson (S): Återremiss av ärendet för att få en mera pedagogisk 
uppställning av innebörden av koncernbanksförslaget utan inblandning av 
leasingkostnader.

Propositionsordning återremiss
Ordföranden ställer proposition på Alf Johansson (S) yrkande om återremiss 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen.

Underlag
Finanspolicy, 2012-01-23, fem sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120214 § 13
Ks 111004 § 320
Au 101026 § 200

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsesekreterare
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Dnr 2011:853/04

Kf § 33

Kommunal borgen för Dala Vatten och Avfall AB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Tillsammans med Leksand, Rättvik och Vansbro kommuner ställa 
kommunal borgen på 30 miljoner kronor till Dala Vatten och Avfall AB.

2. För denna borgen ska ett inbördes underavtal upprättas för fördelning 
av borgensåtagandet.

Deltar ej i beslut
Erik Bergman (M) deltar ej i beslut. 

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Bo-Åke Ericson (SD).

Ärendebeskrivning
Dala Vatten och Avfall AB ägs gemensamt av Gagnef, Leksand, Rättvik och 
Vansbro kommuner. Det är direktägande och indirekt ägande genom bolag. 
Dala Vatten och Avfall AB avser att bygga nya lokaler och förråd. Bedömd 
investering på 24 miljoner kronor. Löpande investeringar i främst fordon för 
6 miljoner kronor.

Dala Vatten och Avfall AB ansöker om solidarisk borgen om 30 miljoner 
kronor för finansieringen av investeringarna från Gagnefs, Leksand, Rättvik 
och Vansbro kommuner.

Beslutsunderlag
Ansökan om kommunal borgen från Dala Vatten och Avfall AB, 2011-10-26.
Leksands kommuns beslut, kf 2011-12-05 § 123, dnr 2011.1651.
Rättviks kommuns beslut, kf 2011-12-15 § 141, dnr 2011/552 045.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Dala Vatten och Avfall AB
Berörda kommuner
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2012:21/29

Kf § 34

Nyproduktion av hyreshus - Gagnefsbostäder AB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja Gagnefsbostäder AB kommunal borgen med 66 000 000 kronor 
för investering gällande utökning av fastighetsbeståndet med 12 
lägenheter i Djurås samt för kommande beräknade utökningar av 
fastighetsbeståndet med ytterligare eventuellt 36 lägenheter.

Ärendebeskrivning
Gagnefsbostäder AB har i dag en påtaglig brist av hyresrätter att erbjuda 
kommunens innevånare. I dagsläget och större delen av 2011 har det varit 
en anmärkningsvärt låg vakansgrad gällande hyresrätter. I dag finns heller 
inte många hyresrätter tillgängliga på den privata marknaden. En analys av 
bostadskön samt en intresseanmälan som gått ut till berörda påvisar att 
intresset att hyra lägenhet är störst i Djurås och därefter Gagnef. 
Gagnefsbostäder AB:s bostadskö har i många år varit lång och bolaget ser 
därför en nyproduktion som nödvändig. Dels för att möta en ökad 
inflyttning i kommunen och dels för att kunna erbjuda kunder som idag 
har ett annat boende ett alternativ.

Tidigare beslut i ärendet
GBAB 111212 § 44, dnr GBAB 2011:35/29

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnefsbostäder AB
Samhällsbyggnadssektionen
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2012:64/30

Kf § 35

Utbyggnad av väg, fjärrvärme och VA på området bakom 
Boulebanan, Djurås

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anvisa 700.000 kronor till utbyggnad av väg och vägbelysning. Medel 
tas inom kommunstyrelsens befintliga investeringsram från 
ombudgeterade investeringsmedel år 2011 till år 2012.

Ärendebeskrivning
Gagnefs Bostäder AB (GBAB) har för avsikt att bygga flerbostadshus på 
området bakom Boulbanan vid Fagervägen. För att möjliggöra 
byggnationen krävs att vatten-, avlopps- och dagvattenledningar byggs ut 
för området. Samtidigt byggs väg, vägbelysning samt fjärrvärme, detta 
arbete samordnas med el och teleförsörjningen.

Gagnefsbostäders plan är att påbörja byggnationen i maj-juni, detta innebär 
att utbyggnaden av VA och väg med mera måste utföras senast under mars 
månad för att undvika tjällossningen. Planen är att VA och väg ska drivas 
som ett gemensamt projekt i en entreprenad, med separat redovisning för 
respektive beställare. Detta för att kunna snabbt bygga väg till området, så 
att husbyggnationen kan påbörjas under maj månad. Fjärrvärmen byggs ut 
under sommaren/hösten och bör vara klart till hösten, när husbyggnationen 
är i slutskedet.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120214 § 30

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnefsbostäder AB
Samhällsbyggnadssektionen
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2011:308/10

Kf § 36

Ägardirektiv för Gagnefs Teknik AB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fastställa reviderat ägardirektiv för Gagnefs Teknik AB.

Ärendebeskrivning
Gagnefs Teknik AB (GTAB) bildades inför årsskiftet 2009. Vid uppstarten 
av Gagnefs Teknik AB lämnade kommunen ekonomiska rapporter varje 
tertial. Numera lämnar kommunen ekonomiska rapporter varje jämn månad 
under året. Den 31/8 lämnar kommunen delårsbokslut och 31/12 ett 
årsbokslut. Förslag på förändring är att GTAB lämnar ekonomiska rapporter 
varje jämn månad inklusive en årsprognos.

Beslutsunderlag
Ägardirektiv för Gagnefs Teknik AB, 2012-01-09, fem sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnefs Teknik AB + ägardirektiv
Ekonomiavdelningen + ägardirektiv
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Dnr 2011:873/04

Kf § 37

Investeringsbudget Gagnefs Teknik AB år 2012

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fastställa Gagnefs Teknik AB´s investeringsbudget för år 2012.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Bo-Åke Ericson (SD).

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Gagnefs Teknik AB förslår följande investeringsbudget 
för år 2012:
Bodarna ARV 4 000 000 kr 
Sälje 3 000 000 kr
Ledningsnät 800 000 kr
ARV, VV, APS, TS 800 000 kr
Driftövervakning 400 000 kr
Kärl 350 000 kr
Asfaltering 60 000 kr
Totalt 9 410 000 kr

Beslutsunderlag
Gagnefs Teknik AB investeringsbudget år 2012.

Tidigare beslut i ärendet
GTAB 111005 § 34

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnefs Teknik AB
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2011:756/04

Kf § 38

Avgift för en dagsportion inom särskilt boende

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fastställa avgiften för en dagsportion till 70 kronor per dag och person 
att gälla från och med 2012-04-01.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ann-Gret Olsson (S), Bo Billborn (S),
Fredrik Kvarnström (S), Alf Johansson (S), Irene Homman (S),
Patrik Andersson (S), Sven-Inge Persson (S), Fanny Brandström (S),
Bengt-Ola Ryttar (S), Per-Arne Leck (S), Ingvar Hagberg (S),
Christina Walles (S), Sanna N Barkar (MP) och Börje Nahlbom (MP).

Ärendebeskrivning
I arbetet med budget 2012 gavs ett uppdrag att se över kommunens 
utdebitering gällande avgifter inom det sociala området. I en jämförelse med 
närliggande kommuner framgick att Gagnefs kommun har en avsevärt lägre 
utdebitering inom äldreomsorgen.

Avgifterna är begränsade till det lagstadgade högkostnadsskyddet 
(maxtaxa), 8 kap. 5 § SoL. En högsta avgift är fastställd för hemtjänst i 
ordinärt- och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och 
sjukvård. Avgiften per månad får uppgå till högst en tolftedel av 48 procent 
av prisbasbeloppet.

Maxavgift hemtjänst och dagverksamhet:
1760 kronor per månad (2012 års prisnivå)

Motivering till beslut 
Idag betalar hyresgästerna 50 kronor per dag för kosten vid 
helinackordering. Förslag innebär att avgiften för kosten höjs med 20 kronor 
per dag från och med 2012-04-01. Detta innebär ökade intäkter för 
kommunen med 760 000 kronor i helårseffekt och 570 000 kronor för 2012. 

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 38 forts.

Socialtjänstlagen
Enligt 8 kap. 2 § i socialtjänstlagen (SoL) får kommunen ta ut avgift för 
hemtjänst i ordinärt- och särskilt boende, dagverksamhet och särskilt boende 
eller annan liknande social tjänst enligt de grunder som kommunen 
bestämmer. Hemtjänst omfattar omvårdnad-, service- och städinsatser, 
distribution av mat och trygghetslarm.

Den kommunala friheten begränsas av att avgifterna
- skall vara skäliga
- inte får överstiga kommunens självkostnad
- inte får uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls 

tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och 
andra levnadskostnader (förbehållsbelopp).

Hälso- och sjukvårdslagen
Enligt 26 § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) får kommunen ta ut avgifter 
för den kommunala hälso- och sjukvården samt för viss hälso- och sjukvård 
som kommunen har betalningsansvar för.

Avgifterna får
- tas ut enligt grunder som kommunen bestämmer
- inte överstiga självkostnaden
- inte vara inkomstdiffrentierad
- inte, tillsammans med avgifter som avses i 8 kap. 2 § SOL uppgå till ett så 

stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina 
personliga behov - förbehållsbelopp.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet ska räcka till att bekosta normala levnadskostnader som 
inte ryms i kommunens åtagande. Ett fastställt förbehållsbelopp fråntar inte 
kommunen skyldigheten att i det enskilda fallet beakta individuella behov 
som kan föranleda avsteg från detta.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 38 forts.

Generella förbehållsbelopp
I socialtjänstlagen fastställs ett lägsta förbehållsbelopp, minimibeloppet.
Minimibeloppet utgör 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående och 
1,446 gånger prisbasbeloppet per månad för sammanlevande makar och sambor. 

Ordinärt- och särskilt boende:
Förbehållsbeloppet omfattar livsmedel, kläder/skor, fritid, resor, hälsa/hygien, 
förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, TV, tidning, telefon, TV-licens, 
hemförsäkring, hushållsel, tandvård, läkarvård (1/12 av högkostnadsskyddet), 
läkemedel (1/12 av högkostnadsskyddet). Schablonbelopp per post enligt 
Konsumentverkets hushållsbudget för personer 61 år och äldre.
Ensamstående: 4967 kronor per månad, (2012 års prisnivå)
Makar/sammanboende: 8394 kronor per månad, det vill säga 4197 kr/mån 

för var och en av makarna, (2012 års prisnivå)

Individuellt tillägg till förbehållsbeloppet på grund av kostavgift
Särskilt boende:
Kostavgiften för helinackordering är 2710 kronor per månad. 1510 kronor 
ryms inom minimibeloppet och resterande summa, 1200 kronor, prövas mot 
högkostnadsskyddet/maxtaxan. Beloppet 1510 är avgift för kostråvaror vilket 
kommunen har rätt att ta från förbehållsbeloppet. Idag är det 50 kronor per 
dag för kostråvaror.

Lägre nivå på förbehållsbeloppet
Kommunen får i vissa fall, vilka anges i 8 kap. 8 § 2 st. SoL, minska nivån 
på minimibeloppet.

Kommunen får endast minska nivån på minimibeloppet i skälig omfattning 
om omsorgstagarens kostnader:
- ingår i avgiften för hemtjänsten eller dagverksamheten
- ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende
- tillhandahålls den enskilde kostnadsfritt

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 38 forts.

Utöver minimibeloppet för schabloniserade levnadskostnader ska den enskilde 
garanteras medel för sin faktiska aktuella boendekostnad. Samtliga som betalar 
avgift för äldre- och handikappomsorg garanteras genom lagstiftningen en 
lägsta skälig levnadsnivå. Kommunen har dock ingen skyldighet att betala ut 
medel till en person för att han/hon inte uppnår den i lagen angivna lägsta 
nivån för minimibeloppet. Däremot har kommunen en skyldighet att informera 
berörda personer om möjligheten att ansöka om försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd för att därigenom kunna uppnå skälig levnadsnivå.

Jämförelse med andra kommuner i länet
Ludvika har ett annat system där man sänker förbehållsbeloppet till 2500, 
vilket innebär att de kan ta ut 2467 kronor per månad för kosten. Detta ger 
82 kronor per dag.
Leksand 115 kronor per dag
Hedemora 105 kronor per dag
Avesta 118 kronor per dag
Borlänge 95 kronor per dag
Säter 56 kronor per dag

Yrkande
Bo Billborn (S): Att fastställa avgiften för en dagsportion till 60 kronor per 
dag och person.
Sofia Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo-Åke Ericson (SD): Återremiss.

Propositionsordning återremiss
Ordföranden ställer proposition på Bo-Åke Ericson (SD) yrkande om 
återremiss och finner att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska 
avgöras idag.

Propositionsordning
Det finns två förslag. Dels kommunstyrelsens förslag och dels
Bo Billborn (S) yrkande. Efter ställda propositioner finner ordföranden att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Sektionschef Hemtjänst/SÄBO
Verksamhetsutvecklare, Å.G.
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Dnr 2012:37/25

Kf § 39

Försäljning av detaljplanerad industrimark, Heden 2:71, till pris 
som avviker mot gällande taxa

Kommunfullmäktiges beslut

1. Frångå gällande taxa för detaljplanerad industrimark vid försäljning av 
Heden 2:71 med hänsyn till markens beskaffenhet och fastighetens 
belastning av avtal om barkupplag.

2. Delegera till kommunstyrelsen att fortsättningsvis besluta om 
eventuella undantag från gällande taxa för detaljplanerad industrimark.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ann-Gret Olsson (S), Bo Billborn (S), 
Fredrik Kvarnström (S), Alf Johansson (S), Irene Homman (S),
Patrik Andersson (S), Sven-Inge Persson (S), Fanny Brandström (S),
Bengt-Ola Ryttar (S), Per-Arne Leck (S), Ingvar Hagberg (S),
Christina Walles (S), Sanna N Barkar (MP) och Börje Nahlbom (MP).

Ärendebeskrivning
Heden 2:71 är ett detaljplanelagt område för industri, detaljplanen vann laga 
kraft 1974. Tidigare har viss skrotningsverksamhet förekommit där och 
därefter har Räddningstjänsten använt detsamma utrymmet för övningar. 
Den delen av Heden 2:71 såldes under 2011 för visst industriändamål. 
Återstående del av fastigheten utgör cirka 1,7 ha men är endast till viss del 
lämplig att bebygga, uppskattningsvis cirka 2500-3000 m2, övrig areal är 
sank och de diken som finns på området för att avvattna marken är illa 
underhållna. De diken som finns på området för att avvattna marken är illa 
underhållna vilket förstås ökar problemen med vatten i marken. Viss del av 
Heden 2:71 användes tidigare för tippning av bark och ett avtal finns som 
reglerar hur denna bark ska hanteras. Senast 2013-12-31 ska, enligt ett 
tillägg till ursprungligt avtal, barken vara bortflyttad. En fråga har ställts till 
markförvaltaren om möjlighet finns att - till ett pris som motsvarar markens 
möjligheter - förvärva hela området för uppställning och lagning av större 
fordon såsom lastbilar av olika modeller. För verksamheten avses att 
uppföra enklare byggnad av typ stolphall. Verksamheten är av både 
hobbykaraktär men även av visst kommersiellt intresse.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunfullmäktige 2012-03-12 54

Kf § 39 forts.

Markförvaltarens bedömning
Den angränsande fastigheten, del av Heden 2:68, som använts till 
barkupplag, såldes under första delen av 2011. Efter att frågan om 
försäljning ställts till den politiska organisationen och där fått ett positivt 
svar såldes den delen av fastigheten för ett pris om 1 kr/m2 . Ett pris långt 
under rådande taxan men med hänsyn tagen till markens beskaffenhet och 
den belastning som barkupplaget innebär. Den bedömning markförvaltaren 
gör av Heden 2:71 liknar den man gjorde av del av Heden 2:68 (Barktippen) 
dock med undantag av att man i fallet med Heden 2:71 bör ta med i 
prisbilden att det ändå finns ett utrymme om cirka 2500-3000 m2 mark som 
kan vara lämplig att bebygga. Prisförslag för området om 17118 m² är
3 kr/m2 för hela området. Uträkningen är gjord på att 2500 kvm säljs för
15 kr/m2 och resten för 1 kr/m2 .

Yrkande
Bo Billborn (S): Avslag, att tidigare beslut, kf 2011-06-07 § 70, ska gälla.
Bo-Åke Ericson (SD): Flexibel prissättning från kommunstyrelsens sida.
Anders Ahlgren (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ann-Gret Olsson (S): Bifall till Bo Billborn (S) avslagsyrkande.

Propositionsordning
Det finns tre förslag till beslut. Efter ställda propositioner finner 
ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadssektionen
Markingenjör
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2011:934/35

Kf § 40

Regler för kommunalt lån till samfällighetsföreningar för 
gemensam avloppsanläggning som ligger utanför 
verksamhetsområdet

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fastställa regler för lån till samfällighetsföreningar för byggande av 
gemensamma enskilda avloppsanläggningar för del av eller en hel by 
enligt punkterna 1-4.

2. Under förutsättning att punkterna 1-4 uppfyllts kan föreningen få låna 
50% av investeringskostnaden inklusive moms till en ränta på 
genomsnittet av Gagnefs kommuns låneränta + 1%. Räntan läses av 
halvårsvis, det vill säga 06-30 och 12-31. Lånet löper på i max 10 år 
och amorteras vid varje räntebetalning, det vill säga 06-30 och 12-31.

Ärendebeskrivning
Interimsstyrelsen för Rista by har i skrivelse bland annat ställt frågan om 
kommunalt lån till byggande av gemensamma avloppsledningar samt 
minireningsverk för byn.

Ett viktigt skäl är att ett godkänt och miljöriktigt avloppssystem är en av 
grunderna för boende i de små byarna, som ej kan få tillgång till kommunalt VA.

Föreliggande förslag avser regler för kommunalt lån till samfällighets-
föreningar för gemensam avloppsanläggning som ligger utanför verksamhets-
området. Förslaget innebär att kommunen ska kunna ge möjlighet att låna ut 
medel, till samfällighetsföreningar för byggande av gemensamma enskilda 
avloppsanläggningar för del av eller en hel by som saknar kommunalt VA. 
Riktlinjerna är att föreningen ska bestå av 10 fastigheter, avsteg från antalet 
fastigheter kan göras efter beslut av kommunstyrelsen.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 40 forts.

Regelverk
Regler för kommunalt lån till samfällighetsföreningar för byggande av 
gemensamma enskilda avloppsanläggning för t.ex. en by. (som ligger 
utanför verksamhetsområdet)

1. En samfällighetsförening ska bildas genom en lantmäteriförrättning, 
där samtliga berörda fastigheter ingår. Samfälligheten ska bestå av 
minst 10 fastigheter, ev undantag prövas av kommunstyrelsen.

2. En styrelse ska finnas som sköter föreningens arbete enligt 
fastställda stadgar.

3. Anläggningen ska vara godkänd av miljö- och byggförvaltningen.

4. Avloppsledningarna ska anläggas och vara av den kvalitet och standard 
som Dala Vatten och Avfall AB (DVA AB) använder för byggande av
VA-ledningar i kommunen. Samråd ska ske med VA ansvarig på DVA AB.

5. Under förutsättning av ovanstående punkter 1-4 uppfyllts kan föreningen 
få låna 50% av investeringskostnaden inklusive moms till en ränta på 
genomsnittet av Gagnefs kommuns låneränta + 1%. Räntan läses av 
halvårsvis, det vill säga 06-30 och 12-31. Lånet löper på i max 10 år och 
amorteras vid varje räntebetalning, det vill säga 06-30 och 12-31.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnefs Teknik AB
Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom
Kommunstyrelsesekreterare
Samhällsbyggnadssektionen Fastighetschef
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Dnr 2008:309/00

Kf § 41

Kommungåva

Kommunfullmäktiges beslut

1. Att Mats Lodéns glasskulptur, verket ”Från källorna till havet – från 
stjärnorna till himlen”, ska utgöra Gagnefs kommuns officiella kommungåva.

2. Fastställa riktlinjer för utdelande av kommungåva.

Ärendebeskrivning
Konstnären Mats Lodén har tillverkat 40 stycken miniatyrer i glas av 
kommunsymbolen för älvarnas förening, Y:et. De har en träsockel i körsbär 
och en svart ram.

Ärendets beredning
Konstnären Mats Lodén har tillverkat glasskulpturerna och lämnat ett 
prisförslag på dessa till allmänkulturansvarig.

Bedömning
Glasskulpturerna av Mats Lodén utgör ett kvalitativt och prisvärt val 
av kommungåva. Dessa föreslås därför köpas in med ensamrätt och 
användas som kommungåva.

Glasskulpturerna utgör en tydlig symbol för Gagnefs kommun och en 
gedigen gåva med högt konstnärligt värde som därför passar bra att 
använda som kommungåva.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för kommungåva, Gagnefs kommun, en sida.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 111213 § 396, Kf 110926 § 91, Ks 101214 § 374, Ku 101027 § 35, 
Au 091027 § 224, Ks 090512 § 148, Ku 090408 § 16, Ks 081006 § 219

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kulturutskottet, för kännedom
Kulturchef
Allmänkulturansvarig
Kommunstyrelsesekreterare
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Dnr 2012:63/04

Kf § 42

Tillämpning av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken 
samt tillsyn enligt strålskyddslagen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fastställa tillämpning av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken 
samt tillsyn enligt strålskyddslagen.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Bo-Åke Ericson (SD).

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har i olika omgångar höjt timavgiften för prövning 
och tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagen. Det har medfört att de 
verksamheter som haft avgifter knutna till timavgiften har fått höjda kostnader 
medan de verksamheter som haft en fast avgift inte fått ökade avgifter. Senast 
tillämpningen av taxan ändrades var 2001-09-12. 

Miljö- och byggförvaltningens bedömning
Förvaltningen anser att justeringar i tillämpningen av taxan för att få en mer 
rättvis avgift är nödvändig. Förändringen med att koppla alla avgifter till 
timtiden och timkostnaden medför att alla avgifter räknas upp med index när 
timavgiften höjs. Den föreslagna tillämpningen av taxan har tagits fram med 
hjälp av övriga kommuner i länet och bygger i stort sett på den tidigare 
taxan för prövning och tillsyn från 2001.

Tidigare beslut
Mbn 111109 § 138, dnr 2011-000542/40
Mbn 051207 § 135, taxebilaga 1
Kf  021219 § 189
Mbn 021023 § 159, taxebilaga 1
Mbn 010912 § 116, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Lagstiftning
• MiljöBalken
• Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden
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Dnr 2011:830/00

Kf § 43

Reglemente för intern kontroll inom Gagnefs kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta reglemente för intern kontroll inom Gagnefs kommun.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Bo-Åke Ericson (SD).

Ärendebeskrivning
KPMG har av Gagnefs kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag 
att granska hur kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden arbetar 
med den interna kontrollen. 

Resultatet av granskningen visar att det finns goda möjligheter att utveckla 
arbetet med den interna kontrollen i kommunen.
1. Både reglementet och kommentarerna bör revideras samt anpassas till 

kommunens organisation.
2. Det saknas dokumenterad väsentlighets- och riskbedömning. 

Rutinbeskrivningar för valda system/rutiner bör utarbetas och följas upp.

Förslag till ändringar
Kommunallagen förtydligade år 2000 ansvaret för den interna kontrollen. 
2005 tillkom bestämmelserna för hur god ekonomisk hushållning 
upprätthålls. De skärper ytterligare kraven på god styrning, uppföljning och 
kontroll. För att tydliggöra syftet med den interna kontrollen rekommenderas 
att  lägga till 1 § som förklarar målsättningen för reglementet och 
därmed internkontrollen. 

I detta förslag till reglemente är respektive ansvarsområde anpassat mot 
aktuella organisationsenheter enligt 2 § Kommunstyrelse och 3 § 
Styrelse/nämnder.

Under rubriken ”Uppföljning av intern kontroll” lägger 7 § och 8 § fast 
ansvaret för risk- och väsentlighetsanalysen.

Beslutsunderlag
Reglemente för intern kontroll, fyra sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ekonomiavdelningen
Ekonom, K.M.
Assistent, A-C.D.
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Dnr 2010:88/00

Kf § 44

Reglering av LSS-kostnader gentemot Hedemora kommun för år 
2004 och framåt

Kommunfullmäktiges beslut

1. Att underteckna “Avtal om upphörande av Avtal om mellankommunal 
omfördelning och Förlikningsavtal”, med angiven fördelningsnyckel 
mellan Hedemora kommun och de elva kommuner som var 
bidragsgivare i “Avtal om mellankommunal omfördelning”.

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till förlikningsavtal mellan länets kommuner avseende 
reglering av LSS-kostnader gentemot Hedemora kommun för år 2004 och 
framåt. Det ursprungliga avtalet ”Avtal om mellankommunal omfördelning” 
upphör att gälla samt att en uppgörelse träffas mellan Hedemora kommun 
och de elva kommuner som var bidragsgivare i det ursprungliga avtalet 
”Avtal om mellankommunal omfördelning”.

Beslutsunderlag
Region Dalarna förslag till beslut, Förslag till avtal om upphörande av Avtal 
om mellankommunal omfördelning och Förlikningsavtal, 2011-11-15, RD 
2011/159. Bilaga 1, Avtal om mellankommunal omfördelning. Bilaga 2, 
Förslag till avtal om upphörande av Avtal om mellankommunal 
omfördelning och Förlikningsavtal.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Region Dalarna
Ekonomiavdelningen
Kommunchef
Registrator
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Dnr 2011:911/04

Kf § 45

Beredningsorgan för kommunrevisionens äskande om medel

Kommunfullmäktiges beslut

1. Utse kommunfullmäktiges presidium till beredningsorgan för 
kommunrevisionens äskande om medel.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Gagnef har år 2006 beslutat att revisionsarbetet ska 
bedrivas i enlighet med ”God revisionssed”. Enligt 11 § revisionsreglemente 
bör kommunfullmäktiges presidium utses till det opartiska beredningsorgan 
som reglementet talar om. Sidan 63 i “God revisionssed” anger att om 
företagen inte direkt bär kostnaderna för sin lekmannarevision så kan 
kommunfullmäktige utöka revisionsanslaget och att revisionen sedan själva 
ser till att det också utnyttjas till lekmannarevisionen i bolagen. Det gäller 
även att revisionen granskar verksamheten, måluppfyllelsen av 
kommunfullmäktiges beslut, hanteringen av kunder, personal, prissättningen 
av tjänster och så vidare.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 111205 § 150

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges presidium
Kommunrevisionen, för kännedom
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Dnr 2011:756/04

Kf § 46

Komplettering av taxa för mätningsjobb samt justering av taxa 
för enklare kartprodukt

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fastställa taxa för mätningsjobb i samband med nedlagd kollektorslang 
som passerar kommunens VA-ledningar till 600 kronor.

2. Fastställa ändrad taxa för enklare kartprodukt i samband med ansökan 
om värmepump och enklare bygglov till 500 kronor.

Ärendebeskrivning
Vid vissa fall av nedläggning av kollektorslang måste sökanden korsa 
befintliga VA-ledningar. Miljö- och byggförvaltningens riktlinjer är att dessa 
ledningar får korsas en gång fram och en gång tillbaka. Där kollektorslangen 
korsar ledningen måste Kart&GIS mäta in läget. För detta jobb debiteras 
inte sökanden idag. Kart&GIS föreslår därför att en kostnad som motsvarar 
en timmes arbete ska läggas till sökandens kostnad för att få anlägga 
jordvärme då kollektorslangen måste passera kommunens VA-ledningar.

Justering av taxa för enklare kartprodukt
I dagsläget betalar, den som anmäler om att lägga jordvärme, 850 kronor
för ett kartunderlag (situationsplan). Det underlaget kan också användas
vid ansökan om bygglov för till- och ombyggnader. Beslut finns om enklare 
kartor vid bygglov som avser mindre ändringar, Kf 2010-03-08 §12
(dnr 2009:872/04). En likadan kartprodukt som avses i det beslutet är enligt 
ansvariga miljöhandläggare för ansökan om värmepump, tillräcklig som 
beslutsunderlag. Kartprodukten avser ett enklare uttag ur kommunens 
primärkarta utan fältkontroll. Avdelningen för Kart&GIS föreslår därför att 
det befintliga beslutet ska ändras till 500 kronor och att det även ska 
innefatta den karta som ska utgöra beslutsunderlag för handläggning av 
värmepumpsärenden.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 100308 § 12

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadssektionen
Kart&GIS-avdelningen
Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom
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Dnr 2012:103/11

Kf § 47

Val av ersättare i kommunstyrelsen (S)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Avvakta val av ersättare i kommunstyrelsen (S).

Ärendebeskrivning
Sofie Wiklund (S) har tidigare varit ersättare i kommunstyrelsen.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 111205 § 167, Dnr 2010:655/11
Kf 111031 § 117, Dnr 2010:655/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, för kännedom Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.
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Dnr 2012:103/11

Kf § 48

Val av ombud till bolagsstämma med Dalatrafik AB (C)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Avvakta val av ombud till bolagsstämma med Dalatrafik AB (C).

Ärendebeskrivning
Anders Ahlgren (C) har tidigare varit ombud till Dalatrafiks bolagsstämma.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 111205 § 169, Dnr 2010:655/11
Kf 101101 § 147, Dnr 2010:655/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Dalatrafik AB Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.
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Dnr 2012:103/11

Kf § 49

Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (S)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Avvakta val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (S).

Ärendebeskrivning
Börje Hansson (S) har tidigare varit ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 111205 § 170, Dnr 2010:655/11
Kf 111031 § 113, Dnr 2010:655/11
Kf 110926 § 103, Dnr 2010:655/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnadsnämnden Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.
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Dnr 2012:102/11

Kf § 50

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
– Lill Karin Gustafsson (C)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja avsägelsen.

2. Hemställa hos Länsstyrelsen Dalarna om ny sammanräkning.

Ärendebeskrivning
Lill Karin Gustafsson (C) avsäger sin plats som ledamot i kommunfullmäktige.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Lill Karin Gustafsson (C)
Länsstyrelsen Dalarna Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.
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Dnr 2012:102/11

Kf § 51

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
– Lill Karin Gustafsson (C)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja avsägelsen.

Ärendebeskrivning
Lill Karin Gustafsson (C) avsäger sin plats som ersättare i kommunstyrelsen.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Lill Karin Gustafsson (C)
Kommunstyrelsen Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.
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Dnr 2012:103/11

Kf § 52

Val av ersättare i kommunstyrelsen (C)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Välja Irene Jonasson (C) till ersättare i kommunstyrelsen till 
och med 2014.

Ärendebeskrivning
Lill Karin Gustafsson (C) har tidigare varit ersättare i kommunstyrelsen.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Irene Jonasson (C)
Kommunstyrelsen Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.
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Dnr 2012:102/11

Kf § 53

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden – Irene Jonasson (C)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja avsägelsen.

Ärendebeskrivning
Irene Jonasson (C) avsäger sin plats som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Irene Jonasson (C)
Miljö- och byggnadsnämnden Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.
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Dnr 2012:103/11

Kf § 54

Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (C)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Avvakta val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (S).

Ärendebeskrivning
Irene Jonasson (C) har tidigare varit ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnadsnämnden Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.
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Kf § 55

Rapporter

Kommunfullmäktiges beslut

1. Lägga rapporterna som en information till protokollet.

Ärendebeskrivning
Fem rapporter har inkommit:
1. Ks 120214 § 41, Granskning av kommunens delårsrapport per den 

31 augusti 2011, dnr 2011:216/04

2. Ks 120214 § 59, Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, 
OF - Kvartal 4, 2011), dnr 2011:336/70

3. Räddningstjänsten Dala Mitt protokoll, 2011-12-14, länk: 
http://www.dalamitt.se/UserFiles/Dokument/Om_Dala_Mitt/Justering_
direktion_protokoll_2011-12-14.pdf

4. Gagnefsbostäder AB, Protokoll, 2011-12-12

5. Falun Borlänge-regionen AB, Protokoll, 2011-12-14

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

http://www.dalamitt.se/UserFiles/Dokument/Om_Dala_Mitt/Justering_direktion_protokoll_2011-12-14.pdf
http://www.dalamitt.se/UserFiles/Dokument/Om_Dala_Mitt/Justering_direktion_protokoll_2011-12-14.pdf

