
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
2012-03-27 1 (62)

Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.25
ajournering kl. 13.50-14.00.

Beslutande
Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Birgitta Ihlis (M)

Kerstin Stenquist (C) Bo Billborn (S)
Fredrik Andersson (C) Alf Johansson (S)
Jan Bergman (C) Ann-Gret Olsson (S)
Stefan J Eriksson (M) Patrik Andersson (S)
Anders Bengtsson (KD) ej §§ del av 116, 117-118

Tjänstgörande ersättare Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Anki Enevoldsen (C)
Börje Nahlbom (MP) tjänstgörande för Sanna N Barkar (MP)

Övriga närvarande
Ersättare Christer Iversen (FP)

Irma Rönnbäck (M) §§ 72-84, 86, 98, 100-101

Tjänstemän Bertil Stoltz, kommunchef
Håkan Elfving, skolchef, ej §§ 114-118
Erika Hellman, samhällsbyggnadschef, §§ 72-77, del av 78, 79-84, 86, 100-101
Bengt Hansson, ekonomichef, §§ 72-75, 80-81
Håkan Eriksson, ställföreträdande ekonomichef, §§ 72-75, 80-81
Madeleine Snel, kommunstyrelsesekreterare, §§ 76, 100
Anna Eklund, enhetschef LSS, § 77
Gunnar Linnros, personalchef, §§ 77, 120
Birgitta Kiviet, projektledare, § 93
Jan Frimodig, gatuchef, §§ 95, 119
Margreth Göransdotter, transportsamordnare, § 98
Katharina Mansfeld, ekonom, § 101
Ove Persson, chef miljö- och byggförvaltningen, §§ 104-105
Eva Gidlund, stadsarkitekt, § 105

Förtroendevalda Jaak Kerstell (C), kommunfullmäktiges ordförande, ej § 98
Curt Svärd (C), ordföranden miljö- och byggnadsnämnden, §§ 104-105

Justering
Justerare Bo Billborn (S)
Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2012-04-12, kl. 13.00
Justerade paragrafer §§ 72-120

Underskrifter
Sekreterare _________________________

Anna-Lena Palmér

Ordförande _________________________
Sofia Jarl (C)

Justerare _________________________
Bo Billborn (S)
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2012-03-27

Datum för anslags uppsättande 2012-04-12 Datum då anslaget tas ned 2012-05-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

Underskrift _________________________
Helene Jarefors
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Dnr 2012:18/04

Ks § 72

Kommunstyrelsens bokslut 2011

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa bokslut 2011 för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Resultatet för år 2011 slutar med en budgetavvikelse på -8 442 tkr. 
Kostnaderna har ökat mer än intäkterna. Engångskostnader så som 
nedskrivning av fastighet, utrangering av värmepanna och omföring av 
felaktig tillgång belastar kommunstyrelsen med knappt 3,5 mkr år 2011. 
Cirka hälften av de planerade investeringarna genomfördes under året.

Beslutsunderlag
Bokslut 2011 för kommunstyrelsen, tre sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ekonomiavdelningen
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Dnr 2012:18/04

Ks § 73

Årsredovisning 2011 för Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa årsredovisning 2011 för Gagnefs kommun.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun lämnar förslag till årsredovisning för 2011. 
Årsredovisningen innehåller även sammanställd redovisning för 
kommunkoncernen (koncernredovisning).

Kommunen redovisar ett resultat för året på +75 tkr, vilket är 1.147 tkr 
sämre än budget. Föregående år redovisade kommunen ett överskott på 
1.481 tkr.

Några faktorer som påverkat resultatet är:
• Att i årets resultat ingår en upplösning av pensionsreserv med +5 mkr. 

Detta har ansetts motiverat med hänsyn till extra stora utbetalningar av 
pensioner intjänade pensioner innan 1998, vilket berott på att flera 
arbetstagare har valt att avsluta sin anställning i förtid och finansiera 
detta med att ta ut hela sin intjänade pensionsreserv, IPR, under något 
eller några år innan man fyllt 65 år. 

• Extra nedskrivning av anläggningstillgångar m.m. med -3,5 mkr.
• Uppgörelse med Hedemora kommun om en tvist avseende LSS, vilket 

gjort att kommunen kunnat upplösa en avsatt reserv med cirka +1,7 mkr.
• Cirka +8 mkr i högre skatteintäkter än budgeterat. 

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2011 för Gagnefs kommun, 66 sidor.

Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 13.50-14.00.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 73 forts.

Yrkande
Bo Billborn (S): Avslag.

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

Reservation
Bo Billborn (S), Alf Johansson (S), Ann-Gret Olsson (S) och
Patrik Andersson (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:198/04

Ks § 74

Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Efter att kommunfullmäktige delgivits årsredovisning 2011 för 
Gagnefsbostäder AB läggs ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bokslutet visar ett positivt resultat med 1.641.862 kronor. 

Beslutsunderlag
Gagnefsbostäder AB, Årsredovisning 2011 inklusive bilagor, 18 sidor.

Tidigare beslut i ärendet
GBAB 120227 § 14

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:156/04

Ks § 75

Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 års budget

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av investeringsmedel från 
2011 till 2012 med sammanlagt 33 491 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Nedan redovisas projekt där önskemål finns om ombudgetering av anslag 
för investeringar från 2011 till 2012 års budget. Medlen avser beslutade 
anslag för investeringsobjekt som är pågående eller inte påbörjade vid 2012 
års ingång. Ombudgetering av investeringsmedel är i överensstämmelse 
med kommunens regler för ekonomistyrning. 

Avser Ombudgetering Totalt
1. Kommunstyrelsen
Ansvar 101, Samhällsbyggnadschef

- Mockfjärdsskolan etapp 3 5.680.000

- Familjens hus 14.080.000

- Diverse ombyggnationer inkl. energibesparing 5.421.000

- Bryggor/lekplatser 200.000  
- Ridhus, boxar (ventilation) 120.000

- Nybyggnad/upprustning vägbelysning 265.000

- Vägbelysning och väg, nybyggnation vid boulbanan. (omfördelning från 
tilldelade medel ombyggnation Lindberghallen år 2011 3,5 mkr)

700.000

- Ombyggnad Lindberghallen, Systembolag 1.200.000 27.666.000
Ansvar 111, Kommunledning

- Inventarier kommunkontor 150.000

- Projekt ”Vackrare Gagnef” 1.133.000

- Utvecklingsmedel 2.000.000 3.283.000
Ansvar 119, Kostavdelningen

- Kokgrytor 450.000 450.000

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 75 forts.

Avser Ombudgetering Totalt
Ansvar 120, Sektionen administrativ service 

- Infrastruktur 230.000 230.000
Ansvar 160, Skolsektion

- Inredning, möbler, datorer 1.120.000 1.120.000
Ansvar 211, Kulturavdelningen

- Konstplattform, konstinköp 257.000

- Permanentutställning Adelborg 200.000

- Inredning, folk-, skolbibliotek 220.000

- Infrastruktur, Bäsna och Djurås skolbibliotek 65.000 742.000
Totalt kommunstyrelsen 33.491.000
Summa 33.491.000

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsesekreterare
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Dnr 2011:447/00

Ks § 76

Reglemente för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa reglemente för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun genomgick en omfattande omorganisation avseende den 
politiska organisationen. Ny organisation började gälla från 2009-01-01.
Inför omorganisationen upprättades en ny delegationsordning. Även 
kommunstyrelsens reglemente har gåtts igenom och en revidering av 
reglementet föreslås nu.

Kommunchefens bedömning
Kommunchefen bedömer att nu framlagt förslag är korrekt och genomgått 
förändringar jämfört tidigare reglemente. Föreslås att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderat reglemente.

Beslutsunderlag
Reglemente för kommunstyrelsen i Gagnefs kommun, elva sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Au 110524 § 113

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:190/02

Ks § 77

Utredning avseende personlig assistans på entreprenad

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Genomföra upphandling enligt LOU avseende personlig assistans.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budget för år 2012 angett ett antal besparingsförslag 
varav ”Upphandling personlig assistans” är ett. Föreligger nu en utredning 
avseende personlig assistans på entreprenad. Utredningen utmynnar i ett 
förslag om att genomföra en upphandling enligt LOU.

Beslutsunderlag
Utredning avseende personlig assistans på entreprenad, 2012-03-16, åtta sidor.
Förhandlingsprotokoll 04/12 inklusive utredning, riskbedömning, plan för 
verksamhetsförändringar för enhetschefer LSS och tidsplan för eventuell 
övergång till privat utförare av personlig assistans, 2012-02-13, 2012-03-07, 
2012-03-12, 15 sidor.

Yrkanden
Bo Billborn (S): Avslag.
Börje Nahlbom (MP): Återremiss.

Propositionsordning återremiss
Ordföranden ställer proposition på Börje Nahlbom (MP) yrkande om 
återremiss och finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska 
avgöras i dag.

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

Reservation
Bo Billborn (S), Alf Johansson (S), Ann-Gret Olsson (S) och
Patrik Andersson (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 2.
Börje Nahlbom (MP) reserverar sig mot beslutet.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:104/00

Ks § 78

Kommunchefens verksamhetsrapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen presenterar sin verksamhetsrapport som även innehåller 
information från skolsektionen och samhällsbyggnadssektionen. En skriftlig 
rapport över det sagda delades ut till ledamöterna och ersättarna vid 
sammanträdet.

Underlag
Kommunchefens verksamhetsrapport, 2012-03-27, tre sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 79

Kommunstyrelsens ärendebalanslista

Kommunstyrelsens beslut

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från 
kommunstyrelsens ärendebalanslista.

Ärendebeskrivning
Administrativ service har gått igenom kommunstyrelsens ärendebalanslista inför 
sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda och kan därmed avslutas:

Datum Ärenderubrik

Ks 071008 § 277 Översiktlig granskning av kontrollsystem avseende bisysslor
Ks 100511 § 134 Reviderad intern kontrollplan 2010
Kf 101213 § 197 Motion om klimatsmart mat
Kf 110307 § 5 Medborgarförslag om energirelaterade mängder redovisas 

för kommunen och kommunens bolag
Kf 110307 § 6 Medborgarförslag om byggbar mark i Djurmo
Kf 110307 § 8 Motion om köttfri dag, torsdag
Kf 110307 § 9 Motion om passivhus
Kf 110307 § 27 Livsmedelspolitiskt program för Gagnefs kommun 

– fullmäktigeberedning
Kf 110307 § 28 Ungdomspolitiskt program för Gagnefs kommun 

– fullmäktigeberedning
Kf 110607 § 64 Motion om att sända kommunfullmäktiges sammanträden 

via WebbTV
Kf 110926 § 85 Motion om cykelplan
Kf 110926 § 86 Motion om vänortssamarbete
Kf 111031 § 120 Motion om kommunstyrelsens avgång – omedelbart
Kf 111205 § 150 Beredningsorgan för kommunrevisionens äskande om medel

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare
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Dnr 2012:182/04

Ks § 80

Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport inklusive 
årsprognos

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisar aktuell ekonomisk rapport, per 2012-02-29, inklusive årsprognos.

Per 2012-02-29 redovisas på kommunnivå ett resultatutfall på +6,5 mkr 
(föregående år +12,2 mkr). Det redovisade utfallet bygger inte på fullständig 
periodisering av intäkter och kostnader.

Per 29/2 redovisas en prognos för 2012 som är -1,6 mkr sämre än budget. 
Med denna budgetavvikelse förväntas kommunen uppnå ett negativt resultat 
på -0,6 mkr för hela 2012. 
 
Det är den första prognosen för året och självklart finns en del osäkerhet i 
siffrorna. En betydligt säkrare prognos bör kunna lämnas per 30/4. Ett stort 
fokus kommer då även att läggas på sparbetingen. I de ekonomiska 
rapporterna under 2012 kommer därför dessa att följas upp extra, med 
början från rapporten i april.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport per 2012-02-29 inklusive årsprognos, 13 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ekonomiavdelningen
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Dnr 2011:61/00

Ks § 81

Kommunens firmatecknare, teckningsrätter, delegation att 
omsätta lån, fullmakter m m

Kommunstyrelsens beslut
1. Utse kommunstyrelsens ordförande Sofia Jarl (C), 1:e vice ordförande

Anki Enevoldsen (C), kommunchef Bertil Stoltz, ekonomichef
Bengt Hansson samt biträdande kommunchef Håkan Elfving att två i 
förening teckna kommunens firma.

2. Ge fullmakt åt nedanstående personer att två i förening teckna 
kommunens bank- och plusgiroräkningar:
Ekonomichef, Bengt Hansson Ställföreträdande ekonomichef, Håkan Eriksson
Ekonom, Thomas Groop Ekonom, Åsa Grans
Ekonom, Katharina Mansfeld Ekonomiassistent, Lotta Kosjanow
Ekonomiassistent, Åsa Nyman

3. Ge fullmakt åt kommunchef Bertil Stoltz, ekonomichef Bengt Hansson 
och ställföreträdande ekonomichef Håkan Eriksson att var för sig vidta 
åtgärder som är erforderliga för indrivning av obetalda fordringar och 
att utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt.

4. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning omsätta lån, det vill 
säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning till ekonomichef Bengt Hansson eller kommunchef
Bertil Stoltz. Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt.

5. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, besluta om samtliga 
villkor för nyupptagna och/eller omsatta lån till ställföreträdande 
ekonomichef Håkan Eriksson eller ekonomichef Bengt Hansson eller 
kommunchef Bertil Stoltz. Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som 
fullmakt.

6. Ge fullmakt åt ekonomichef Bengt Hansson eller kommunchef
Bertil Stoltz att underteckna handlingar där kommunstyrelsen beviljar 
kommunal borgen samt att underteckna överhypotekshandlingar.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 81 forts.

7. Ge fullmakt åt kommunchef Bertil Stoltz eller den kommunchefen 
sätter i sitt ställe att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt förrättning av skilda slag. Utdrag ur detta protokoll 
ska tjäna som fullmakt.

8. Ge fullmakt åt markingenjör Annica Heggem eller samhällsbyggnadschef 
Erika Hellman att som ombud företräda Gagnefs kommun vid 
lantmäteriförrättningar.

9. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Erika Hellman och kommunchef 
Bertil Stoltz att var för sig teckna handlingar för kommunens räkning 
avseende ärenden enligt bostadsförsörjningen.

10. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Erika Hellman och kommunchef 
Bertil Stoltz att var för sig teckna handlingar för kommunens räkning 
avseende:
• köpebrev och köpekontrakt vid förvärv eller försäljning av fastigheter
• att ansökan om lagfart, nyttjanderättsavtal, utsträckning, nedsättning, 

dödning och relaxation av skuldebrev samt pantförskrivning av 
kommunens fastigheter.

11. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för kommunchef Bertil Stoltz 
inträder biträdande kommunchef Håkan Elfving i dennes ställe.

12. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för ekonomichef Bengt Hansson 
inträder ställföreträdande ekonomichef Håkan Eriksson i dennes ställe.

13. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för samhällsbyggnadschef 
Erika Hellman inträder ställföreträdande samhällsbyggnadschef
Jan Frimodig i dennas ställe.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 81 forts.

Ärendebeskrivning
P.nr 1 Tillägg av 1:e vice ordförande Anki Envoldsen (C).
P.nr 2 Med anledning av personalförändringar på ekonomiavdelningen behöver 
fullmakten förändras när det gäller teckningsrätt för bank- och plusgiro. 
P.nr 5 (förtydligande) lägga till ”och/eller omsatta”.
P.nr 4-6, Lagt till kommunchef Bertil Stoltz på fullmakten.
P.nr 8, Lagt till markingenjör Annica Heggen.
P.nr 13, Tillkommande punkt för att säkra teckningsrätt på 
samhällsbyggnadssektionen vid laga förfall av samhällsbyggnadschef.

Yrkande
Bo Billborn (S):  Att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens 
ordförande eller 1:e vice ordförande i förening med ledande tjänsteman.

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

Reservation
Bo Billborn (S), Alf Johansson (S), Ann-Gret Olsson (S), Patrik Andersson (S) 
och Börje Nahlbom (MP) reserverar sig mot beslutspunkt nummer ett, se bilaga 3.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120214 § 42

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Berörda ledamöter
Berörda tjänstemän
Kommunstyrelsesekreterare
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Dnr 2011:304/73

Ks § 82

Kommunalisering av hemsjukvården - information

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Hjälpmedel
LD Hjälpmedel har tagit fram ett förslag för att lägga fast gränsdragningen 
mellan landstinget och kommunen avseende olika hjälpmedel och hur 
mycket som ska räknas in i underlaget för skatteväxlingen.

Sammanställningen utgår från 2011 års kostnadsnivå.

Den totala kostnadsvolymen avseende hjälpmedel som föreslås ingå i 
skatteväxlingssumman uppgår till 45,7 miljoner kronor.

Personalövergång
Listor på berörd personal kommer att sammanställas av landstinget utifrån 
de riktlinjer som tagits fram. Förslaget till riktlinjer för personalövergång 
ska tas upp för godkännande på projektledningsgruppens möte den
23 februari och på Välfärdsberedningen den 4 april.

Tidsplan
23 mars – slutrapport från arbetsgruppen ekonomi till projektledningsgruppen
4 april – ekonomirapporten till Välfärdsberedningen
26 april – slutrapport till projektledningsgruppen
3 maj – slutrapport till Välfärdsberedningen

Tidplan för verksamhetsövergången och skatteväxlingen föreslås kvarstå 
som planerat till den 1 januari 2013.

Underlag
Region Dalarna, Information om pågående utredningsarbete: 
”Kommunalisering av hemsjukvård i ordinärt boende”, två sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120214 § 32, Ks 111213 § 409, Ks 111108 § 371, Ks 111004 § 328,
Ks 110906 § 281, Ks 110510 § 171

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsesekreterare
Kommunstyrelsens beredning
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Dnr 2009:833/60

Ks § 83

Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och 
demensboende

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skolchefen redovisar barnomsorgsbehovet i Gagnefs kommun. 
Kommunen erbjuder barnomsorgsplats inom lagstadgad tid.

Kommunchefen informerar om boendeplatser inom SÄBO. Efterfrågan på 
senildemensplatser har ökat kraftigt.

Bilagor
Antal placeringar Gagnefs kommun 2012 per månad, en sida.
Ansökan särskilt boende 2012-03-01, en sida.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120214 § 33, Ks 111213 § 410, Ks 111108 § 370, Ks 111004 § 327, 
Ks 110906 § 280, Ks 110614 § 231, Ks 110510 § 160, Ks 110322 § 110, 
Ks 110215 § 44, Ks 101214 § 358, Ks 101116 § 322, Ks 101005 § 278, 
Ks 100906 § 243, Ks 100614 § 159, Ks 100511 § 114, Ks 100322 § 56, 
Ks 100215 § 17, Au 091124 § 246

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 19

Dnr 2009:421/28

Ks § 84

Information om renovering av Mockfjärdsskolan

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Etapp 3, bibliotek, fritidsgård och vuxenutbildning påbörjades i mitten av 
september 2011 och beräknas stå klar i april 2012.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120214 § 34, Ks 111213 § 405, Ks 111108 § 369, Ks 111004 § 326,
Ks 110906 § 274, Ks 110614 § 232, Ks 110322 § 107, Kf 110307 § 20,
Ks 110215 § 26, Kf 101101 § 182, Ks 101005 § 273, Ks 100614 § 167,
Kf 100607 § 82, Ks 100511 § 104, Ks 100322 § 58, Khr 100202 § 3,
Kf 091207 § 97, Ks 091117 § 286, Ks 090908 § 212, Ks 090615 § 171

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 20

Dnr 2011:393/28

Ks § 85

Familjens hus (MVC, BVC, Familjeteamet, Öppna förskolan, 
Första linjens BUP) och kommunens hemtjänst

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
För Familjens Hus gäller:
Färdigställande oktober 2012.
Kostnad enligt beslut.

Kommunens hemtjänstgrupp i Mockfjärd har fått tillfälliga lokaler på 
Industriområdet i Mockfjärd – Arkos lokaler.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120214 § 35
Ks 111213 § 404
Ks 111004 § 341
Ks 110906 § 273
Ks 110614 § 240 
Kf 110607 § 69 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsesekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 21

Dnr 2010:790/61

Ks § 86

Återrapport utifrån egentillsyn vid samtliga förskolor i 
kommunen

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna återrapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Biträdande skolchef, samt representanter ur kommunstyrelsen, besöker 
förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten. Under 
besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper, elevgrupper, 
föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en rapport och 
redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde. Utifrån rapporten utarbetas 
en handlingsplan med brister som behöver åtgärdas. Åtgärderna tidssätts 
och återrapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Lägesrapport gällande egentillsynen i förskolan 2011, inklusive 
handlingsplaner, sex sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 110906 § 278
Ks 110614 § 210
Ks 110510 § 159

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef + återrapport
Berörd rektor
Kerstin Stenquist (C) 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 22

Dnr 2011:129/02, 2011:913/00

Ks § 87

Genomlysning av skolsektionen – Revisionsrapport 
”Granskning av skola och barnomsorg” - yttrande

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av skola och barnomsorg”, 
samt översända till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.

2. Ge kommunchefen i uppdrag att initiera en utredning med syfte att 
klarlägga ansvaret vad avser ledamot med särskilt bevakningsområde, 
även ställt i relation till utskottsorganisationen.

3. Ge kommunchefen i uppdrag att utreda om formerna för stöd till 
rektorerna kan förändras i riktning mot att rektorerna ska kunna avlastas 
fler administrativa arbetsuppgifter.

4. Ge kommunchefen i uppdrag att förtydliga nuvarande 
ansvarsfördelning mellan;
•  Kommunchef – bitr. kommunchef
•  Skolchef – bitr skolchef
•  Skolchef/bitr. skolchef – rektor/förskolechef
•  Rektor – bitr. rektor
•  Förskolechef – bitr förskolechef

5. Ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett upphandlingsunderlag som 
syftar till att handla upp en ledarskapsutveckling för kommunens chefer 
samt att genomföra upphandlingen. Ledarskapsutvecklingen ska 
genomföras inom given budget.

6. Ge kommunchefen i uppdrag att arbeta fram förslag till en 
kommunövergripande kvalitetspolicy.

7. Ge kommunchefen i uppdrag att upprätta förslag till 
uppdragsbeskrivningar för alla kommunens strategiska chefer.

8. Ge kommunchefen i uppdrag att förtydliga sambandet mellan modellen 
för egentillsyn och det systematiska kvalitetsarbetet. Samt att i samband 
med detta arbeta fram en övergripande mall, kopplad till en 
övergripande kvalitetspolicy, för kommunstyrelsens fastställande.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 23

Ks § 87 forts.

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning av skola och barnomsorg inom Gagnefs kommun. Revisionen 
begär att kommunstyrelsen yttrar sig över revisionsrapport ”Granskning av 
skola och barnomsorg” senast den 12 mars 2012.

Beslutsunderlag
Yttrande med anledning av Kommunrevisionens granskning av skola 
och barnomsorg inom Gagnefs kommun, 2012-01-31, fem sidor.
Revisionsrapport, Granskning av skola och barnomsorg, 2011-10-20, 
22 sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 110906 § 279, dnr  2011:129/02
Ks 110510 § 164, dnr  2011:129/02

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige, rapport
Kommunrevisionen
Kommunchefen
Bitr. kommunchef



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 24

Dnr 2012:106/04

Ks § 88

Interkommunala priser 2012

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa interkommunala priser 2012.

Ärendebeskrivning
Interkommunala priser avser barn/elever som är gästande/placerade i och 
från andra kommuner enligt skollagen kap 10 § 27 och kap 8 § 13. 
Årskostnaderna är baserade på beräkningar på 2012 års budget och volymer 
för respektive verksamhet.

Beslutsunderlag
Interkommunala priser 2012, 2012-02-02, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef + handling
Ekonom, T.G.
Förvaltningsassistent skola, I-M.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 25

Dnr 2012:106/04

Ks § 89

Ersättning barnomsorgspeng, fristående förskolor 2012

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa ersättning barnomsorgspeng, fristående förskolor 2012.

Ärendebeskrivning
Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala kostnaden 
för verksamheten förskola 2012. Bidragsbeloppen inkluderar en 
kompensation på 3 % för administration (SFS 2010:317). Ett särskilt moms 
bidrag om 6% ingår i beräkningen för kompensation för ingående moms, 
detta regleras i en särskild lag (SFS 1994:1799). Föräldraavgiften av 
utföraren.

Beslutsunderlag
Ersättning barnomsorgspeng, fristående förskolor 2012, 2012-02-02, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef + handling
Ekonom, T.G.
Förvaltningsassistent skola, I-M.S.
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 26

Dnr 2012:106/04

Ks § 90

Ersättning till fristående skolor 2012

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa ersättning till fristående skolor 2012.

Ärendebeskrivning
Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala kostnaden 
för verksamheten grundskola och fritidshem 2012. Bidragsbeloppen 
inkluderar en kompensation på 3 % för administration (SFS 2010:317).
Ett särskilt moms bidrag om 6% ingår i beräkningen för kompensation för 
ingående moms, detta regleras i en särskild lag (SFS 1994:1799). För 
verksamheten fritidshem hanteras föräldraavgiften av utföraren.

Bidragsbelopp 2012
Grundskola årskurs 1-9: 81.000 kr/ elev och år. Månadsbelopp 6.750 kr/elev 
och månad.

Fritidshem: 26.800 kr/elev och år. Månadsbelopp 2.230 kr/elev och månad

Beslutsunderlag
Ersättning till fristående skolor 2012, 2012-02-02, tre sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef + handling
Ekonom, T.G.
Förvaltningsassistent skola, I-M.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 27

Dnr 2012:106/04

Ks § 91

Ersättning pedagogisk omsorg 2012

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa ersättning pedagogisk omsorg 2012.

Ärendebeskrivning
Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala kostnaden 
för verksamheten pedagogisk omsorg, (familjedaghem, fritidshem) 2012. 
Bidragsbeloppen inkluderar en kompensation på 1 % för administration 
(SFS 2010:802). Ett särskilt moms bidrag om 6% ingår i beräkningen för 
kompensation för ingående moms, detta regleras i en särskild lag (SFS 
1994:1799). Föräldraavgiften hanteras av utföraren. Maximalt antal 
heltidsbarn i verksamheten är satt till 5 st.

Beslutsunderlag
Ersättning pedagogisk omsorg 2012, 2012-02-02, tre sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef + handling
Ekonom, T.G.
Förvaltningsassistent skola, I-M.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 28

Dnr 2012:148/04

Ks § 92

Interkommunala ersättningar gymnasieskolor 2012

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa interkommunala ersättningar gymnasieskolor 2012.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska besluta om två prislistor för 2012; dels för 
utbildningar startade före 2011-07-01, dels för de utbildningar som startade 
därefter inom ramen för Gy11.

Beslut om gymnasiets prislista är årligen återkommande och baseras på 
kommunstyrelsens beslutade fördelning av budget aktuellt år samt 
samverkansavtal inom Gysam.

Gymnasiesamverkan (Gysam) sker mellan nio kommuner i syfte att fortsatt 
erbjuda ett stort och kvalitativt gott utbud av utbildningar till 
samverkansområdets samtliga elever trots kraftigt fallande elevunderlag.
I det samverkansavtal som tecknats är ambitionen att skapa en gemensam 
prislista för samverkansområdet. Gysams gemensamma prislista bygger på 
ett viktat snittpris av de samverkande kommunernas budgeterade kostnader. 
Gysams gemensamma prislista ska, under förutsättning att inga andra avtal 
finns, användas såväl internt inom Gysam som externt mot andra 
kommuner. Gysams gemensamma prislista ska också användas mot 
fristående gymnasieskolor med vederbörlig justering för den enskilda 
kommunens administrativa kostnader samt momskompensation.

Beslutsunderlag
Gymnasieprogram – prislista, två sidor.
Programkostnad, 32 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gysam
Skolchef Bitr. skolchef + handling
Ekonom, T.G.
Förvaltningsassistent skola, I-M.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 29

Dnr 2009:302/10

Ks § 93

Information från projektet ”Unga till arbete”

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Projektet är länsövergripande och projektägare är Region Dalarna. 
Finansiering sker genom Region Dalarna, Nedansiljans 
Samordningsförbund och Gagnefs kommun.

Projektet ”Unga till Arbete” har två delar - en utbildningsdel samt en 
praktikdel. I programmet får ungdomar mellan 18-24 år hjälp att hitta sina 
egna resurser och styrkor och således lättare kunna finna en praktikplats 
som kan leda till ett jobb. Ungdomarna får vara med i projektet i max sex 
månader totalt. Under utbildningsdelen går de igenom en personlig 
utvecklings plan som innehåller många olika delar men samtliga har till 
syfte att stärka individen och möjligheterna att kunna hitta jobb och kunna 
behålla det. Stor vikt läggs vid jobbsökaraktiviteter såsom att skriva CV, 
personligt brev, hur går en anställningsintervju till, arbetsgivarens krav, 
förhållningssätt.

Nuläge
Första delen (som är rena utbildningsdelen) på kursen som startade i oktober 
är nu avslutad. Det blev 10 deltagare. Av dessa 10 har 1 person gått ut i 
praktik - 2 personer ska söka vidare utbildning - 3 personer har jobb -
3 personer är fortfarande arbetssökande. Samtliga personer - förutom de 
som har gått ut i jobb - får vara kvar i projektet till april 2012 men skrivs ut 
allteftersom de får sysselsättning.

En ny grupp startar den 4/4 och hittills har 7 stycken som kommer via 
Arbetsförmedlingen (AF) tackat ja - 2 stycken via Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) redan från januari och några tillkommer förmodligen 
innan kursstart.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 30

Ks § 93 forts.

Handledaren har arbetat individuellt med personer  i olika åldrar från IFO 
och AF utifrån arbetsrehabiliteringssyfte. Det handlar om att stärka 
individen – samtalsstöd – praktiksök – jobbsökaraktiviteter osv – det som 
personen i fråga har haft behov av.

Enligt Region Dalarna's statistik har 65% av de som har deltagit i Unga till 
Arbetes verksamhet i Gagnefs kommun (från start till februari 2012) gått ut 
till arbete och studier. 

ESF Rådet har beviljat Region Dalarna en förlängning av projektet för 2013 
(för samtliga kommuner) där även 16-18 åringar ska ingå. Gagnefs kommun 
har i dagsläge ej tagit ställning till detta.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Projektledare, B.K.
Kommunstyrelsens beredning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 31

Dnr 2012:153/71

Ks § 94

Fritidsgårdsorganisationen 2012

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisad verksamhetsinriktning för 2012.

Ärendebeskrivning
Besöksantalet på de små fritidsgårdarna i Dala-Floda och Björbo är sedan en 
lång tid tillbaka lågt. Fritidsgårdsföreståndaren har gjort en enkätundersökning 
bland samtliga elever i åk 7-9 i Dala-Floda och Björbo angående deras behov 
av en fritidsgård i närområdet och enkät-svaren tyder på att behovet/intresset 
för de små gårdarna är lågt.

Bakgrund
Gagnefs kommun har två fritidsgårdar och tre så kallade träffpunkter (små 
fritidsgårdar). Fritidsgårdarna ligger i Mockfjärd och Djurås. De tre 
träffpunkterna ligger i Dala-Floda, Björbo och Gagnefs kyrkby. Träffpunkten i 
Gagnefs kyrkby ligger sedan flera år tillbaka vilande då fritidsgården saknat 
besökare. Fritidsgårdarna är kommunalt drivna och huvudman är Individ- och 
familjeomsorgen (IFO). Fritidsgårdarna bemannas för närvarande av en 
föreståndare som arbetar heltid och fyra fritidsledare som har tillsvidaretjänster 
i kommunen och arbetar 25% på fritidsgårdarna. Vidare så arbetar timanställd 
personal på framförallt de små gårdarna och på vissa pass på de stora gårdarna.

Fritidsgårdarna har öppet tre kvällar per vecka på de stora gårdarna med två 
personal på varje pass samt en eftermiddag per vecka i Mockfjärd för 
mellanstadieelever. De små gårdarna i Dala-Floda och Björbo ska vara 
öppna två kvällar per vecka med en personal men på grund av mycket lågt 
besöksantal är en gård för närvarande öppen en kväll per vecka och den 
andra begränsas öppettiderna utifrån besöksantalet (det vill säga stänger 
tidigare när de saknas besökare). Besöksantalet på de stora gårdarna ligger 
på i genomsnitt 20-25 besökare på vardagarna och 32-39 besökare på 
fredagarna medan de små gårdarna har cirka 4-5 besökare i genomsnitt. 
Mellanstadieverksamheten i Mockfjärd har i genomsnitt 31 besökare. 
Enkätundersökningen bland högstadieelever i Dala-Floda och Björbo tyder 
på att behovet/intresset för de små gårdarna är lågt.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 32

Ks § 94 forts.

Verksamhetsanalys
Fritidsgårdarna i Gagnefs kommun är viktiga arenor för våra ungdomar. 
Besöksantalen är höga på de stora gårdarna och de finns en stor 
efterfrågan/intresse för de arrangemang som genomförs i Mockfjärd och 
Djurås till exempel LAN, innebandyturneringar, musikkvällar med mera. 
Mellanstadieverksamheten i Mockfjärd har också mycket höga besöksantal 
och är en viktig förberedelse inför den ordinarie fritidsgårdsverksamheten. 
Den verksamheten är också en viktig relationsskapande arena där våra 
fritidsledarna lär känna de unga tidigt.

Under våren 2012 flyttas fritidsgårdsverksamheten i Mockfjärd från Hedens 
skola till Mockfjärds skola. Verksamheten kommer att bedrivas på två plan i 
de nya lokalerna och det är föreståndarens bedömning att inledningsvis kan 
det behövas tre personal på fredagskvällarna då sannolikt besöksantalet 
kommer att öka ytterligare när de nya lokalerna tas i bruk. Fritidsgårdarna 
har sedan flera är tillbaka haft mellanstadieverksamhet en eftermiddag per 
vecka i Mockfjärd, där besöksantalet har varit mycket högt. En liknande 
verksamhet önskar fritidsgårdarna starta i Djurås en eftermiddag per vecka 
som en förberedelse inför den ordinarie fritidsgårdsverksamheten. Med 
tanke på att det går 123 barn i åk 4-6 i Djurås och av erfarenhet från 
Mockfjärds mellanstadieverksamhet så kan besöksantalet bli mycket stort. 
Lokalen Drömkåken behöver då kompletteras med ytterligare en lokal och 
efter samråd med skolan så kan gymnastiksalen användas en eftermiddag 
per vecka. Inledningsvis kan det behövas 3-4 personal per eftermiddag 
beroende på besöksantal.

Sedan flera år tillbaka har de små gårdarna låga besöksantal och det är svårt 
att planera verksamheten på grund av det låga intresset. Många ungdomar 
från Dala-Floda och Björbo åker till fritidsgården i framför allt Mockfjärd. 
Riktade arrangemang på de små gårdarna ett par tillfällen per termin kan 
vara ett alternativ till att ha öppet regelbundet på kvällarna med ovissa 
besöksantal.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 33

Ks § 94 forts.

Förslag verksamhetsinriktning
Besöksantalet på de små gårdarna tillsammans med den enkätundersökning 
som fritidsgårdsföreståndaren har gjort bland samtliga elever i åk 7-9 i
Dala-Floda och Björbo visar att behovet/intresset är lågt för de små 
gårdarna. Mockfjärds fritidsgård är i behov av personalförstärkning på 
fredagarna när den nya gården öppnar på Mockfjärdsskolan. Vidare så 
önskar fritidsgårdsverksamheten starta en mellanstadieverksamhet i Djurås 
en eftermiddag per vecka då det vet av erfarenhet från Mockfjärd att det är 
en viktig relationsskapande arena. Vidare så föreslås att rikta ett par 
ungdomsarrangemang per termin till Dala-Floda och Björbo istället för att 
ha öppet två kvällar per vecka med mycket få besökare.

Utifrån ovanstående beskrivning föreslås att personalresurser med 16 timmar 
per vecka, motsvarande cirka 100 000 kronor per år omfördelas från de små 
gårdarna i Dala-Floda och Björbo till att stärka upp med en personalresurs en 
kväll per vecka på Mockfjärds fritidsgård, starta mellanstadieverksamhet i 
Djurås en eftermiddag per vecka samt ordna riktade arrangemang på de små 
gårdarna i Dala-Floda och Björbo i till exempel samarbete med föreningar och
kyrkan cirka två tillfällen per termin. Förändringen av fritidsgårdsverksamheten 
bör utvärderas i juni 2013.

Underlag
Bilaga 1, Enkätundersökning Dala-Floda, Björbo, sju sidor.
Bilaga 2, Besöksstatistik Fritidsgårdsverksamheten 2011, tre sidor.

Yrkande
Patrik Andersson (S): Avslag.

Propositionsordning
Det finns två förslag. Dels allmänna utskottets förslag och dels
Patrik Andersson (S) yrkande. Efter ställda propositioner finner ordföranden 
att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.

Reservation
Patrik Andersson (S) och Börje Nahlbom (MP) reserverar sig mot beslutet.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Sektionschef IFO/LSS-psykiatri
Skolchef
Kommunstyrelsesekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 34

Dnr 2010:535/51

Ks § 95

Hastighetsplan i Gagnefs kommun - information

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunstyrelsens beslut har en hastighetsplan för Gagnefs 
kommun tagits fram. Uppdraget att ta fram planen har efter upphandling 
gått till Trafik Teknik Bengt Wilde AB. Planen omfattar inventering och 
förslag till hastigheter enligt handboken ”Rätt fart i staden” för de beslutade 
”tätbebyggda” områdena, Gagnefs kyrkby, Djurås, Djurmo, Mockfjärd, 
Dala-Floda samt Björbo.

För övriga 56 ”byar” finns ett generellt förslag till hastigheter, som 
redovisas under flik 14 i den pärm där hela planen finns redovisad.

Planen har skickats ut på remiss till berörda myndigheter, vägföreningarna 
med flera. Remissvaren har sammanställts och redovisas vid dagens 
sammanträde.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 110906 § 293
Au 100817 § 174

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Gatuchef



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 35

Dnr 2010:509/06

Ks § 96

Projekt ”Resecentra Djurås” - perrongförlängning

Kommunstyrelsens beslut

1. Finansiera projekt ”Resecentra Djurås” - perrongförlängning med 
450 000 kronor enligt tidigare beslut Ks 2010-09-06 § 266.

2. Finansiering sker genom kommunstyrelsens konto för 
utvecklingsmedel.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 110215 § 58
Ks 100906 § 266
Au 100817 § 175

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsesekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 36

Dnr 2011:898/31

Ks § 97

Gatubelysning vid Tomas väg Bodarna

Kommunstyrelsens beslut

1. Avslå inkommet önskemål, med hänvisning till tidigare prioriteringar 
vid begäran om utbyggnad/komplettering av vägbelysningen.

Ärendebeskrivning
En skrivelse har inkommit till kommunen gällande önskemål om 
vägbelysning efter vägen fram till familjens hus (Tomas väg). Huset ligger 
strax invid älven och cirka 465 meter från närmaste hus samt 
belysningspunkt. Kostnaden för att ordna med vägbelysning för aktuell 
vägsträcka, blir med fem ljuspunkter 65 tkr.

Samhällsbyggnadssektionens bedömning
Med hänsyn till tidigare prioriteringar av andra områden vid begäran om 
utbyggnad/komplettering av vägbelysningen, föreslås avslag för inkommet 
önskemål.  

Skälet i detta fall är att det berör endast en fastighet.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Sökande
Samhällsbyggnadssektionen



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 37

Dnr 2012:150/53

Ks § 98

Trafikbeställning kollektivtrafik samt särskild kollektivtrafik 2013-2014

Kommunstyrelsens beslut

1. Att insända oförändrad trafikbeställning för år 2013 och första halvåret 
2014 till Region Dalarna.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommuns trafikbeställning inför åren 2013-2014 baseras liksom 
tidigare år på att täcka behovet av skolskjutsar och arbetspendling såväl 
inom som till närliggande kommuner utanför kommungränsen.

Stora förändringar, främst på grund av landstingets indragning av sin 
subventionering av de närregionala linjerna 56 samt linje 81 ger utökade 
kostnader för dagens trafikutbud. För 2012 har landstinget aviserat 
indragning av linje 54.

Inför 2014 har landstinget lämnat förslag på regionala linjer som endast 
omfattar tåg och busslinjerna 257 och 258 som går genom Gagnefs 
kommun. Förslaget kan komma att fördubbla kostnaderna för nuvarande 
närregionala linjer 57 och 58.

Kommunens lokala linjer 80 och 86 är till största delen skolskjutsar samt 
med anslutning till vårdcentralen under skoltid. Utan dessa finns mycket 
begränsade möjligheter att ta sig till Gagnefs vårdcentral med buss. Under 
icke skoltid finns i dagsläget endast linje 81 med 1-3 turer per dag.

I dagsläget är det svårt att kunna hålla kostnaderna nere samtidigt som det ska 
finnas ett tillräckligt utbud. Inför den nya upphandlingen och trafikstarten 
2014-07-01 aviseras även cirka 18-20% prishöjning av dagens priser.

För år 2012 ligger Dalatrafiks budget för kollektivtrafiken i Gagnefs kommun 
på cirka 4.049 miljoner kronor. Med samma trafikutbud och med landstingets 
indragning av all subventionering för närregional trafik samt uppräkning med 
18% landar kommunens kostnader på cirka 7.389 miljoner kronor för år 2014.

Beslutsunderlag
Beställning av Trafik 2013/RTP, 2012-03-15, två sidor.
Beställning av Trafik 2014/RTP, 2012-03-15, två sidor.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Region Dalarna
Bitr. kommunchef + Trafikbeställningar
Transportsamordnare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 38

Dnr 2012:152/16

Ks § 99

Risk- och sårbarhetsanalys 2011

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Risk- och sårbarhetsanalys för 2011 är upprättad enligt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrivna mall. Analysen är 
inlämnad till Länsstyrelsen i Dalarna oktober 2011.

Respektive riskscenario har förkortats ner till att endast kort beskriva 
nuläget och pågående projekt och förslag till åtgärder samt kommunens 
förmåga att hantera dessa händelser.

Ny riskbedömning och analys ska göras i samråd med kommunens nya 
organisationer för räddningstjänst och vatten och avlopp.

Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys för Gagnefs kommun 2011, 2011-10-21, 20 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Beredskapssamordnare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 39

Dnr 2011:449/00

Ks § 100

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2012-2014

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta delegationsordning för kommunstyrelsen 2012-2014.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun genomgick en omfattande omorganisation avseende den 
politiska organisationen. Ny organisation började gälla från 2009-01-01.
Inför omorganisationen upprättades en ny delegationsordning. Eftersom den 
nya organisationen inneburit en koncentration av nämnderna och givit 
kommunstyrelsen ett ansvar för fler verksamhetsområden har ambitionen 
varit att få en delegationsordning som både gör det möjligt för 
förtroendemännen att få ett helhetsgrepp på verksamheten samtidigt som 
delegationen till tjänstemännen av effektivitets- och smidighetsskäl utökats i 
viss omfattning. Föreligger nu en reviderad version av delegationsordningen 
för kommunstyrelsen.

Ärendets beredning
Arbetet med att revidera delegationsordningen har till största delen utförts 
av personal anställd inom kommunen. För att kollationera lagligheten i vissa 
delar av delegationsordningen har tagits extern hjälp. 

Kommunchefens bedömning
Kommunchefen bedömer att nu framlagt förslag är korrekt och väl 
tillgodoser förtroendemännens möjligheter att styra och följa upp 
verksamheterna, samtidigt som en utökad delegation till tjänstemännen ger 
möjligheter till ett effektivt och snabbt beslutsfattande. 

Beslutsunderlag
Delegationsordning, 56 sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 111004 § 323
Au 110524 § 134

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsesekreterare
Berörda avd./sektioner/enheter + handling



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 40

Dnr 2011:57/04

Ks § 101

Redovisning av intern kontrollplan 2011

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2011.

Ärendebeskrivning
Kommunen har beslutat att man ska arbeta med intern kontroll inom 
styrelsen och nämnder. De flesta av rutinerna är uppdaterade och klara, men 
redovisningen visar att en del kvarstår att göra (se beslutsunderlag ”action 
log kontrollansvarigas rapportering”). 

Beslutsunderlag
Uppföljning för den interna kontrollen 2011, daterad 2011-12-08, tre sidor.
Kontrollansvarigas rapportering, 31 sidor.
Action log kontrollansvarigas rapportering, en sida.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 110215 § 49

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ekonom, K.M.
Assistent, A-C.D.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 41

Dnr 2012:155/70

Ks § 102

Återrapport för 2011 års loggranskning enligt Patientdatalagen

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Patientdatalagen (SFS 2008:355) gäller sedan 1 juli 2008 och ersätter den 
tidigare patientjournallagen och vårdregisterlagen. Ändringar har också 
införts i sekretesslagen. Vidare har Socialstyrelsen givit ut nya föreskrifter 
som rör informationshantering och journalföring (SOSFS 2008:14).

Vårdgivare ska självmant, regelbundet och kvalitetssäkrat granska personalens 
åtkomst till patientens information med syfte att säkerställa att bara den 
personal som har rätt att ta del av uppgifter, har haft åtkomst till dessa. Grunden 
för åtkomst till patientinformation är att behov av uppgiften finns för vård eller 
annan arbetsuppgift. Ansvaret för uppföljning av åtkomst till patientinformation 
och behörighetstilldelning är direkt kopplat till rollen verksamhetschef.

Loggningskontroll ska säkerställa vårdgivarens trovärdighet gentemot 
patienter. Granskning ska göras i den omfattning att den avhåller från 
otillbörlig åtkomst till patientinformation. Loggen ska hålla en sådan kvalité 
att arbetsgivaren ska kunna vidta arbetsrättsliga åtgärder samt polisanmäla 
vid dataintrång. Loggen är samtidigt ett verktyg som kan fria anställd från 
misstanke om dataintrång.

Utförd loggranskning ska återrapporteras en gång per år till 
kommunstyrelsen av systemansvarig.

Ärendets beredning
Enligt kontrollplan för systemansvarig HSL.

Systemansvarigs bedömning
Loggranskning under 2011 är utförd utan anmärkning.

Lagrum
HSL

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Sektionschef Hemtjänst/SÄBO, A.G.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, A-L.C.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 42

Dnr 2012:54/70

Ks § 103

Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) - yttrande

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta yttrande över ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77)”, 
samt översända till Regeringskansliet, Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 3 februari 2011 att uppdra åt en särskild utredare 
att lämna förslag på hur ett system för fritt val av hjälpmedel kan utformas 
och tydliggöra vissa frågor för att stödja, underlätta och främja införandet av 
fritt val av hjälpmedel i kommuner och landsting. Gagnefs kommun har 
blivit utvald som en av remissinstanserna för betänkandet.

Ärendets beredning
Arbetsterapeut och Medicinskt ansvarig sjuksköterska har gått igenom betänkandet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas bedömning
En rad frågor uppkommer vid läsandet av utredningen. Dessa bör ses över 
av utredaren och förtydligas i det färdiga förslaget till lag 2012:00
• De som inte kan välja, vad avses tillgodosett på annat sätt?

Tydligare skrivning som tex förskrivaren ansvarar för enligt 
förskrivningsprocessen att hjälpmedlet kommer till brukaren.

• Vem avgör restvärde på hjälpmedlet, avskrivningar?
• Ägande och andrahandsmarknad, vems ansvar? Handbok en förutsättning
• Vem tar ansvar om det inköpta hjälpmedlet ej fungerar för brukaren?
• Hur och vem skall bestämma hur stor den personliga budgeten skall vara?
• Hur gör man om brukaren väljer fel, svårt att tala om för någon att ett 

felval eller ej lämpligt val har gjorts?
• Kan alla brukare gå in på internet, alternativ information?

Mer utbildning till förskrivare behövs för ökad säkerhet i förskrivningen.
Handboken fritt val, bra och nödvändig för förskrivare.

Positivt är att det ger möjligheter för innovationsvänlig upphandling och 
andrahandsanvändning.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Regeringskansliet, Socialdepartementet
Sektionschef Hemtjänst/SÄBO, A.G.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, A-L.C.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 43

Dnr 2012:99/00

Ks § 104

Verksamhetsrapport från miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Uppgifter och organisation
Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är att verka för att människor och 
miljö skyddas mot skador och olägenheter. Nämnden har två olika roller. 
Den ena är som myndighet, där nämnden agerar självständigt. Den andra är 
som rådgivare och expert i miljö- och byggnadsfrågor. Förvaltningen är 
delad i två avdelningar en bygg och planavdelning som ansvarar för bygg 
och planfrågor samt en avdelning som svarar för tillsyn och tillstånd inom 
verksamheterna miljö och livsmedel.

Nyckeltal och verksamhetsmått
Förvaltningen ska granska alla miljörapporter 13 st, bevilja cirka 
250 bygglov, inspektera 51 livsmedelsanläggningar och inspektera 
5 B-anläggningar i kommunen.

Viktigare händelser till och med 1 mars 2012
Ett tillägg till översiktsplanen om landskapsutveckling i strandnära lägen är 
klart för utställning. En genomgång av enskilda avlopp som saknar tillstånd 
eller är gamla har skett med projektanställd personal under 2010. Projektet 
fortsätter under 2012 och ett 30-tal avlopp beräknas bli åtgärdade.

Förvaltningen bevakar omarronderingen i Dala-Floda för att försöka spara 
områden med höga natur och sociala värden som naturreservat. Två 
områden har lagts ut för kommunen som tänkta naturreservat.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden, f.k.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 44

Dnr 2008:206/43

Ks § 105

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden)
– Tillägg till översiktsplanen för Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen för Gagnefs kommun 
gällande Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, 
har varit utsänt för samråd under tiden 2011-07-01--2011-09-12. Tillägget 
omfattar åtta större sjöar, kommunens fem tätorter samt Björka vid 
Västerdalälven.

Från och med den 1 juli 2009 skall kommunerna i sin översiktsplan ange 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Översiktsplanen från 
1998 har, för att den skall kunna ligga till grund för tillägget gällande
LIS-områden inom kommunen, aktualitetsförklarats av kommunfullmäktige 
2011-03-07 § 23. 

Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen är, att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden, som 
har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske, 
utan att strandskyddets syften åsidosätts. Behovet av att stimulera en sådan 
utveckling finns främst i landsbygdsområden, som inte är belägna i närheten 
av stora tätorter.

Under samrådstiden inkom 23 st yttranden varav 11 st, däribland 
Länsstyrelsen, hade erinringar mot förslaget och 4 st lämnade synpunkter, 
utan att ha erinringar mot förslaget. I samrådsredogörelsen finns en 
sammanfattning av inkomna erinringar och synpunkter med tillhörande 
kommentarer. I slutet av samrådsredogörelsen finns en sammanställning 
över de ändringar som, med anledning av de inkomna yttrandena, gjorts i 
LIS-handlingarna inför utställandet.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 45

Ks § 105 forts.

Ärendets beredning
Förslag till utställningshandlingar har upprättats samt samrådsredogörelse.

Tillägg till översiktsplanen gällande Landskapsutveckling i strandnära lägen 
(LIS) ska, efter upprättande av utlåtande efter utställningstidens slut, antas 
av kommunfullmäktige, såvida ingen förnyad utställning behöver göras 
dessförinnan.

Tidigare beslut i ärendet
Mbn 120321 § 17, Dnr 2008-000072/21
Ks 110614 § 213
Mbn 100616 § 52, Dnr 2008-000072/21
Ks au 091027 § 220
Ks 090512 § 145
Ks 080908 § 191
Mbn 080611 § 55, Dnr 2008-000072/21

Yrkanden
Ann-Gret Olsson (S): Bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Börje Nahlbom (MP): Bifall till Ann-Gret Olsson (S) yrkande.

Propositionsordning
Det finns två förslag. Dels liggande förslag och dels Ann-Gret Olsson (S) 
yrkande. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen 
bifaller liggande förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Den som röstar ja bifaller liggande förslag. Den som 
röstar nej bifaller Ann-Gret Olsson (S) yrkande.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 46

Ks § 105 forts.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med åtta ja-röster, fem nej-röster. Kommunstyrelsen 
beslutar enligt liggande förslag.

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår

Anki Enevoldsen C - Kjell Andersson X

Bo Billborn S X X

Kerstin Stenquist C X X

Fredrik Andersson C X X

Jan Bergman C X X

Stefan J. Eriksson M X X

Birgitta Ihlis M X X

Anders Bengtsson KD X X

Alf Johansson S X X

Ann-Gret Olsson S X X

Patrik Andersson S X X

Sanna N Barkar MP - Börje Nahlbom X

Sofia Jarl C X X

Frånvarande: 0 Totalsumma 8 5 0

Reservation
Bo Billborn (S), Alf Johansson (S), Ann-Gret Olsson (S), Patrik Andersson (S) 
och Börje Nahlbom (MP) reserverar sig mot beslutet.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom
Statsarkitekt



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 47

Dnr 2012:133/02

Ks § 106

Val av friskvårdsaktörer vid sidan av ideella organisationer samt 
aktörer i andra kommuner

Kommunstyrelsens beslut

1. Subvention uppgående till 200 kronor per år och anställd utgår vid 
deltagande i friskvårdsaktivitet inom eller utom kommunen och oavsett 
anordnare.

Ärendebeskrivning
Enligt nu gällande beslut äger anställda i Gagnefs kommun rätt att erhålla 
200 kronor i subvention per år vid genomförande av friskvårdsaktiviteter 
hos ideell förening inom Gagnefs kommun.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsesekreterare
Personalavdelningen



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 48

Dnr 2010:642/11

Ks § 107

Val av ordinarie och en ersättare som representant vid ordinarie 
årsstämma med Visit Södra Dalarna AB till och med 2014

Kommunstyrelsens beslut

1. Till ordinarie representant välja Sofia Jarl (C).

2. Till ersättare välja Stefan J. Eriksson (M).

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Sofia Jarl (C) Stefan J. Eriksson (M)
Visit Södra Dalarna AB Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 49

Dnr 2012:103/11

Ks § 108

Val av ersättare i fritids- och idrottsutskottet (S)

Kommunstyrelsens beslut

1. Avvakta val av ersättare i fritids- och idrottsutskottet (S).

Ärendebeskrivning
Sofie Wiklund (S) har tidigare varit ersättare i fritids- och idrottsutskottet.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120214 § 61
Ks 111213 § 416, dnr 2010:655/11
Ks 111108 § 387, dnr 2010:655/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Fritid- och idrottsutskottet, f.k. Personalavdelningen
Kommunsekreterare Assistent, E.D.
Kommunstyrelsesekreterare It-avdelningen via C.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 50

Dnr 2012:102/11

Ks § 109

Avsägelse från uppdrag som ersättare i fritids- och 
idrottsutskottet – Fredrik Andersson (C)

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja avsägelsen.

Ärendebeskrivning
Fredrik Andersson (C) avsäger sin plats som ersättare i fritids- och 
idrottsutskottet.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Fredrik Andersson (C)
Fritid- och idrottsutskottet Personalavdelningen
Kommunsekreterare Assistent, E.D.
Kommunstyrelsesekreterare It-avdelningen via C.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 51

Dnr 2012:102/11

Ks § 110

Avsägelse från uppdrag som ledamot och vice ordförande i 
fritids- och idrottsutskottet – Erik Warg (C)

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja avsägelsen.

Ärendebeskrivning
Erik Warg (C) avsäger sin plats som ledamot och vice ordförande i fritids- 
och idrottsutskottet.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Erik Warg (C)
Fritid- och idrottsutskottet Personalavdelningen
Kommunsekreterare Assistent, E.D.
Kommunstyrelsesekreterare It-avdelningen via C.S.
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 52

Dnr 2012:103/11

Ks § 111

Val av en ledamot och en ersättare i fritids- och idrottsutskottet (C) 
samt val av vice ordförande

Kommunstyrelsens beslut

1. Välja Irene Jonasson (C) som ledamot och vice ordförande i fritids- och 
idrottsutskottet till och med 2014.

2. Välja Erik Warg (C) som ersättare i fritids- och idrottsutskottet till och 
med 2014.

Ärendebeskrivning
Erik Warg (C) har tidigare varit ledamot och vice ordförande i fritids- och 
idrottsutskottet. Fredrik Andersson (C) har tidigare varit ersättare i fritids- och 
idrottsutskottet.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Irene Jonasson (C) Erik Warg (C)
Fritid- och idrottsutskottet Personalavdelningen
Kommunsekreterare Assistent, E.D.
Kommunstyrelsesekreterare It-avdelningen via C.S.
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 53

Dnr 2012:102/11

Ks § 112

Avsägelse från uppdrag som ledamot och ordförande i 
kulturutskottet – Lill Karin Gustafsson (C)

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja avsägelsen.

Ärendebeskrivning
Lill Karin Gustafsson (C) avsäger sin plats som ledamot och ordförande i 
kulturutskottet.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Lill Karin Gustafsson (C)
Kulturutskottet Personalavdelningen
Kommunsekreterare Assistent, E.D.
Kommunstyrelsesekreterare It-avdelningen via C.S.
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 54

Dnr 2012:103/11

Ks § 113

Val av ledamot och ordförande i kulturutskottet (C)

Kommunstyrelsens beslut

1. Välja Fredrik Andersson (C) till ledamot och ordförande i 
kulturutskottet till och med 2014.

Ärendebeskrivning
Lill Karin Gustafsson (C) har tidigare varit ledamot och ordförande i 
kulturutskottet.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Fredrik Andersson (C)
Kulturutskottet Personalavdelningen
Kommunsekreterare Assistent, E.D.
Kommunstyrelsesekreterare It-avdelningen via C.S.
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 55

Dnr, se rapportlista 

Ks § 114

Rapporter enligt särskild sammanställning

Kommunstyrelsens beslut

1. Ta följande rapporter som en information till protokollet.

1. Gagnefs Teknik AB, protokoll, 2012-02-07
2. Regionchefens rapport till direktionen, 2012-02-08  
3. Konsumentrådgivningen 2011, dnr 2012:85/07  
4. Trafikverket, Förstudierna på Dalabanan Uppsala-Sala och

Sala-Borlänge, dnr 2011:77/53  
5. Dalabanans Intressenter, protokoll, 2012-02-17  
6. Mötesanteckningar från sammanträde med Brottsförebyggande

rådet, 2012-02-21  
7. Länsstyrelsen Dalarnas län, Begäran om redovisning av

konsekvenser vid dammbrott  
8. Svenskt näringsliv, Företagsamheten 2012 Dalarnas län
9. Överenskommelse – integrationsärende, dnr 2009:68/31

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 56

Ks § 115

Information enligt särskild sammanställning

Kommunstyrelsens beslut

1. Ta ärendet som en information till protokollet.

Ärendebeskrivning
En förteckning har upprättats över dokument som inkommit till 
kommunledningsavdelningen som ska anmälas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Information 120202-120314, nr 16-34, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Assistent, C.S.
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 57

Ks § 116

Ordföranderapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om
• Vips styrelsemöte – ny styrelse vald.
• Ny vd för Falun Borlänge-regionen vald, ordförandeskap – Gagnef tar 

över i ett år efter Säter.
• Upphandlingsseminarium – Smedjebackens kommun avvaktar med att gå 

in i upphandlingssamarbetet inom Falun Borlänge-regionen.
• Familjens Hus – 100% psykolog.
• ITS-Dalarna årsstämma, E16 skyltas upp i november.
• Möte i Bäsna, Leva och bostrategi.
• Beyond Skiing 2015 Foundation, Skid-VM 2015.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 58

 

Ks § 117

Anmälan av utskottens protokoll

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisningen av utskottens protokoll som förtecknas i 
dagens protokoll.

Beslutsunderlag
Kulturutskottet 2012-02-22, §§ 1-7
Personalutskottet 2012-02-13, § 8
Personalutskottet 2012-03-06, §§ 9-19
Allmänna utskottet 2012-03-06, §§ 60-94
Fritids- och idrottsutskottet 2012-02-14, §§ 1-4

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 59

Ks § 118

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär 
inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 
Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Kommunchef
1/12 Förändring av organisatorisk placering – fritidsgårdsverksamheten
2/12 Fullmakt att företräda kommunstyrelsen i Gagnefs kommun vid 
muntlig förhandling, kammarrätten Sundsvall
3/12 Fullmakt att företräda Gagnefs kommun i förvaltningsrätten i Dalarnas län

Kommunstyrelsens ordförande/vice ordförande
2/12 Avbrytande av upphandling Markarbeten, Mockfjärdsskolan

Anställningar 
1-9, januari/12, tillsvidareanställningar
1-36, januari/12, AVA-Vik anställningar
1-9, januari/12, timanställningar
1-6, februari/12, tillsvidareanställningar
1-53, februari/12, AVA-Vik anställningar
1-2, februari/12, timanställningar

Allmänkulturansvarig
2/12 Bifall om bidrag till ”Musik Direkt”

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 60

Ks § 118 forts.

Gatuchef
1-47/11 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Skolchef
4/12 Beslut om rätt till skolskjuts vt 2012

Förvaltningsassistent, skolsektionen
2, 4-6/12 Beviljas kontant resebidrag vid APU
3/12 Beviljas stöd till inackordering 

Föreningskonsulent
2/12 Beviljas ansökan om spontanidrottsbidrag – Flosjön/Dala-Floda 
Intresseförening

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Förvaltningsassistent skola, I.S.
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 61

Dnr 2010:530/45

Ks § 119

Tillämpning av 10 § i ”Föreskrift om avfallshantering för 
Gagnefs kommun"

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa tillämpning av 10 § i ”Föreskrift om avfallshantering för 
Gagnefs kommun". 
I enlighet med vad som anförs om möjligheten för renhållaren att anvisa 
plats, varifrån renhållaren ombesörjer borttransport av hushållsavfall, 
kan fritidshusägare ta med sitt avfall till sin åretruntbostad i det fall man 
inte önskar sophämtning för fritidshuset. Anmälan sker till renhållaren.

2. Föreskriften gäller från och med 2012-05-01.

3. Att översända beslutet som ett ägardirektiv till Gagnefs Teknik AB.

Ärendebeskrivning
Tillämpningsföreskriften ger möjlighet att på ett smidigare och enklare sätt 
hantera avfallet vid fritidshus, som används sporadiskt under sommaren.
Tillämpningsföreskriften är likalydande med den som finns i Falun och 
Borlänge kommuner, utifrån tolkningen av renhållningslagen.

Yrkande
Bo Billborn (S): Att en grundavgift utgår för boende i kommunen. Att 
fritidshusägare boende utanför kommunen betalar grundavgift till Gagnef 
kommun. Att hämtningsställen för hushållsavfall upprättas vid tillfarter till 
fritidshusområden i samråd med de berörda.

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

Reservation
Bo Billborn (S), Alf Johansson (S), Ann-Gret Olsson (S) och Patrik Andersson (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut, se bilaga 4.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsesekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-03-27 62

Dnr 2011:672/02

Ks § 120

Anställande av kommunchef

Kommunstyrelsens beslut

1. Under förutsättning av att överenskommelse träffas, angående 
anställningsvillkor, anställa Gunnel Gyllander som kommunchef i 
Gagnefs kommun med tillträde enligt överenskommelse.

2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag underteckna det enskilda 
anställningsavtalet.

Ärendebeskrivning
Anställningen som kommunchef i Gagnefs kommun har ledigförklarats. 
Kommunen har i rekryteringsarbetet haft biträde av ett rekryteringsföretag.
I rekryteringsarbetet har kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, 
representanter för kommunens tjänstemannaledningsgrupp, representanter 
för kommunens personalavdelning samt företrädare för fackliga 
organisationer i kommunen deltagit.

Förhandlingar enl. MBL 11 § har genomförts 2012-03-26 där de fackliga 
organisationerna instämt i kommunens förslag att anställa Gunnel Gyllander 
som kommunchef i Gagnefs kommun.

Deltar ej i beslut
Anders Bengtsson (KD) deltar ej i beslut.

Yrkande
Ann-Gret Olsson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Stefan J. Eriksson (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Tidigare beslut i ärendet
Pu 120306 § 9
Ks 110906 § 302

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens ordförande
Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare
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