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Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.00

Beslutande
Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD)

Anki Enevoldsen (C) Bo Billborn (S)
Kerstin Stenquist (C) Alf Johansson (S)
Fredrik Andersson (C) Ann-Gret Olsson (S)
Stefan J Eriksson (M) Patrik Andersson (S)
Birgitta Ihlis (M) Sanna N Barkar (MP)

Tjänstgörande ersättare Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C)

Övriga närvarande
Ersättare Christer Iversen (FP) Per-Arne Leck (S)

Irene Jonasson (C) Börje Nahlbom (MP)
Tomas Fredén (S)

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef
Håkan Elfving, skolchef
Erika Hellman, samhällsbyggnadschef
Aina Gustavsson, sektionschef Hemtjänst/SÄBO, § 229
Håkan Eriksson, ställföreträdande ekonomichef, §§ 231, 235
Bengt Hansson, ekonomichef, §§ 231, 235
Torstein Tysklind, tillträdande ekonomichef, §§ 231, 235
Jan Frimodig, gatuchef, § 237
Kristina Lundén, rektor, § 239
Annika Nordin, sektionschef IFO/LSS-psykiatri, § 247

Förtroendevalda Jaak Kerstell (C), kommunfullmäktiges ordförande

Övriga Leif Andersson, förbundschef vid Räddningstjänsten DalaMitt, § 249

Justering
Justerare Bo Billborn (S)

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2012-09-07, kl. 13.45

Justerade paragrafer §§ 223-267

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 2012-09-04

Datum för anslags uppsättande 2012-09-07 Datum då anslaget tas ned 2012-10-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

Underskrift _________________________
Anna-Lena Palmér
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Dnr 2011:307/53

Ks § 223

Motion om kollektivtrafiken i Gagnef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anse motionen besvarad.

Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige föreslår miljöpartiet genom 
Maria Alfredsson (MP) och Sanna N Barkar (MP) att:
- alla ungdomar i Gagnefs kommun från årskurs 7 får ett busskort som 

gäller under terminstid.
- den lokala kollektivtrafiken inom kommunen blir helt och hållet gratis 

för alla barn/ungdomar och pensionärer.
- Gagnefs kommun i ett längre perspektiv ser över möjligheten att göra 

lokaltrafiken inom kommunen helt och hållet gratis för alla resenärer.

Beskrivning
Miljöpartiet de gröna har i sin motion om kollektivtrafiken föreslagit att 
alla elever i skolåren 7-9 i Gagnefs kommun ska erbjudas att ett busskort. 
Motivet är att göra det möjligt för alla elever att kunna resa på ett 
miljövänligt sätt, samt skapa goda resvanor.

Bedömning
Skollagen och kommunens skolskjutsreglemente reglerar idag rätten till 
skolskjuts. Av de cirka 350 elever som höstterminen 2011 tillhör skolåren 
7-9 är det 153 stycken som är berättigade till skolskjuts. Om ytterligare 
200 elever skulle ges rätten till skolskjuts skulle det öka kostnaden för 
skolskjutsar med cirka 1,2 miljoner kronor.

Avesta kommun har på försök infört kostnadsfri kollektivtrafik för alla 
medborgare i kommunen. I den utredning som gjorts har man räknat med en sänkt 
kostnad och ett ökat resande. Försöket pågår från 2012-06-18--2014-06-30. 
Gagnef bör följa försöket i Avesta för att se hur det utfaller vad gäller resande- 
och kostnadsutveckling.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 223 forts.

Yrkanden
Sanna N. Barkar (MP): Bifall till motionen.
Bo Billborn (S): Bifall till Sanna N. Barkar (MP) yrkande.

Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut. Dels allmänna utskottets förslag och dels 
Sanna N. Barkar (MP) yrkande. Efter ställda propositioner finner 
ordföranden att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.

Reservation
Sanna N. Barkar (MP), Bo Billborn (S), Alf Johansson (S), Ann-Gret Olsson (S), 
och Patrik Andersson (S) reserverar sig mot beslut.

Lagrum
Skollagen kap 10, § 32

Tidigare beslut i ärendet
Kf 111031 § 131 (Återremiss)
Kf 110418 § 39

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:197/00

Ks § 224

Motion om inköp av Dalabocken Kåre

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna, genom Bo-Åke Ericson (SD), har i en motion till 
fullmäktige föreslagit att kommunen köper in Dalabocken Kåre som 
”gåva/present till celebra gäster eller för gjorda kulturella och idrottsliga 
insatser”.

Motivering till beslut
Kommunen har i fullmäktige, Kf 120312 § 41 dnr 2008:309/00, beslutat att 
Mats Lodens glasskulptur, verket "Från källorna till havet - från stjärnorna 
till himlen", ska utgöra Gagnefs kommuns officiella kommungåva. Beslutet 
täcker väl det behov av gåva som finns.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 120312 § 11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:194/29

Ks § 225

Motion om att bygga ett äldreboende i Djurås i Gagnefs 
kommun, Ericson Hotel – övertagande av projekt

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.

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

Bedömning
Med hänvisning till att kommunfullmäktige i beslut Kf 2012-06-04 §§ 121-122 
avslagit tidigare motioner i ärendet föreslås kommunfullmäktige att även avslå 
denna motion.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 120312 § 10

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:41/61

Ks § 226

Motion om arbetsmiljön inom skola och barnomsorg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå motionen med hänvisning till att skolan bedriver ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt det samverkansavtal, FAS, som kommunen 
slutit med de fackliga organisationerna.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet, genom Sanna N Barkar (MP), föreslår i en motion att man 
tillsätter en grupp med personal, tjänstemän och politiker som arbetar fram 
ett förslag på hur skola och barnomsorg ska anordnas. Syftet är att 
effektivisera och rationalisera verksamheterna inom skolan och förskolan. 
Man vill vidare ge arbetstagare ett större och verkligt inflytande över sin 
egen verksamhet, ekonomiskt ansvar osv.

Kommunen har slutet ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna. 
På varje arbetsplats ska det organiseras en arbetsplatsträff där man som 
medarbetare kan ta frågor som rör den egna arbetsmiljön. Vidare så har man 
rätt till ett årligen återkommande medarbetarsamtal med sin närmaste chef. 
Inom skolsektionen finns det en lokal samverkansgrupp där arbetsgivaren 
och de fackliga organisationerna.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 120312 § 4

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr  2012:209/11

Ks § 227

Motion om kommunfullmäktige-löner

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna, genom Bo-Åke Ericson (SD), föreslår i en motion att
ledamöterna i kommunfullmäktige erhåller 2.000 kronor per möte.

Bedömning
Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut, Kf 2010-12-13 § 211, 
”Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala förtroendevalda” 
föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 120423 § 61

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:208/11

Ks § 228

Motion om politiker-löner

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna, genom Bo-Åke Ericson (SD), föreslår i en motion att
alla politiker-löner omedelbart måste justeras så till vida att månadslönen ej
får överstiga 25.000 per månad, det vill säga 300.000 kronor per år.

Bedömning
Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut, Kf 2010-12-13 § 211, 
”Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala förtroendevalda” 
föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 120423 § 60

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2011:304/73

Ks § 229

Kommunalisering av hemsjukvården

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Föreliggande avtal med bilagor om övertagande av hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna 
i Dalarnas län godkänns.

2. Avtalet gäller från och med 2013-01-01 under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och 
landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut.

3. Verksamhetsövergången ska ske 2013-01-07.

4. Tillsammans med länets övriga kommuner och Dalarnas läns landsting, 
till finansdepartement hemställa att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 
3 § förordning (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs 
med 0,23 procentenheter för kommunerna och sänks med
0,23 procentenheter för landstinget.

Ärendebeskrivning
Direktion för Region Dalarna har vid sammanträde 2012-06-13 beslutat 
rekommendera länets kommuner och landsting att godkänna ett förslag till 
avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
mellan landstinget och kommunerna.

För att den föreslagna skatteväxlingen ska kunna genomföras i januari 2013 
måste beslut i kommuner-/landstingsfullmäktige fattas under september 
månad 2012.

Beslutsunderlag
Kommunalisering av hemsjukvård i ordinärt boende – Missiv, 2012-06-14, 
53 sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120612 § 191, Ks 120508 § 138, Ks 120327 § 82, Ks 120214 § 32, 
Ks 111213 § 409, Ks 111108 § 371, Ks 111004 § 328, Ks 110906 § 281, 
Ks 110510 § 171

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2010:786/10

Ks § 230

Ansökan om medlemskap i Gysam – Hedemora och Malung-Sälen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Erbjuda Hedemora kommun och Malung-Sälens kommun medlemskap 
i Gysam från och med 2012-10-01.

2. Anta tilläggsavtal till samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam 
för Hedemora och Malung-Sälen.

Ärendebeskrivning
Gysam är ett gymnasiesamarbete mellan kommunerna Borlänge, Falun, 
Gagnef, Leksand, Ludvika, Smedjebacken, Säter och Vansbro. Samarbetet 
regleras genom ett samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam. 
Hedemora och Malung-Sälen kommuner har ansökt om få delta i ovan 
nämnda samarbete. 2012-05-04 fattade Falun-Borlänge regionens styrelse 
beslut om att rekommendera Gysams medlemskommuner att bjuda in 
Malung-Sälen och Hedemora att delta i Gysam från och med 2012-10-01 
enligt tilläggsavtal.

Beslutsunderlag
Falun-Borlänge regionen – Hedemora och Malung-Sälen har ansökt om 
medlemskap i Gysam, 2012-05-07, tio sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 120312 § 26
Ks 120214 § 37
Kf 110307 § 17
Ks 101214 § 345

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:593/04

Ks § 231

Överflytt av Gagnefsbostäder AB´s lån i Kommuninvest till 
Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänna att Gagnefsbostäder AB´s lån i Kommuninvest flyttas över 
till Gagnefs kommun.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun har antagit en Finanspolicy, Kf 2012-06-04, § 130.
I Finanspolicyn står det att kommunen ska agera koncernbank åt 
kommunkoncernen.

Gagnefs kommuns kommunkoncern omfattar Gagnefs kommun samt de 
helägda dotterbolagen Gagnefsbostäder AB och Gagnef Teknik AB. 

Kommunens finansförvaltning ska löpande se över koncernens lånebehov 
samt tillgängliga bekräftade låneutrymmen och vid behov upphandla nya 
kreditfaciliteter inom ramen för vad som anges i Finanspolicyn. 
Upplåningen ska ske med den förmånligaste finansieringskällan inom 
ramen för gällande regler.

Finansiering av dotterbolagen ska ske genom Gagnefs kommun efter 
samråd med respektive dotterbolag. Vid behov, upphandlar kommunen 
nya kreditfaciliteter inom ramen för vad som anges i Finanspolicyn. 
Räntenivån och marginalen på utlåningen till dotterbolagen fastställs av 
kommunfullmäktige i samband med fastställande av kommunens årliga 
budget.

Underlag
Gagnefs kommun, Finanspolicy, Att gälla från och med 2012-07-01, fem sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 120604, §130

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:305/04

Ks § 232

Region Dalarnas verksamhetsberättelse och årsredovisning för 
räkenskapsåret 2011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning för 
Region Dalarna för verksamhetsåret 2011.

2. Bevilja Direktionen ansvarsfrihet.

Ärendebeskrivning
Region Dalarnas Direktion har vid sitt sammanträde 2012-03-29 
avgett verksamhetsberättelse och årsredovisning för Region Dalarna 
räkenskapsåret 2011.

Region Dalarnas medlemmar har nu att ta ställning till frågan om att 
godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning för Region Dalarna 
för verksamhetsåret 2011 och att bevilja Direktionen ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Region Dalarna – Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011, 53 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:104/00

Ks § 233

Kommunchefens verksamhetsrapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsrapporten innehåller information från skolsektionen och 
samhällsbyggnadssektionen. En skriftlig rapport över det sagda delades ut 
till ledamöterna och ersättarna vid sammanträdet.

Underlag
Kommunchefens verksamhetsrapport, 2012-09-04, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsesekreterare
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Ks § 234

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

Kf 101101 § 173 Motion om kamera/ljudövervakning på Älvuddenssjukhem
Ks 111004 § 335 Utsmyckning av Lindberghallen
Kf 110418 § 40 Motion om att förbättra kommunens personalpolitik
Kf 110418 § 42 Motion om frukost i skolan
Ks 120214 § 2 Medborgarförslag om byggbar mark i Djurmo
Kf 111031 § 119 Medborgarförslag om att sätta upp en skylt med GAGNEF på 

vid kommungränsen vid Västerfors
Ks 120214 § 57 Verksamhetsrapport från socialutskottet
Kf 120312 § 8 Motion om sommarjobb till alla gymnasieungdomar 16-19 år

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare
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Dnr 2012:182/04

Ks § 235

Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport inklusive 
årsprognos

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisar aktuell ekonomisk  rapport, per 2012-06-30, inklusive 
årsprognos.

Per 2012-06-30 redovisas på kommunnivå ett resultatutfall på +19,8 mkr 
jämfört med föregående års utfall på -4,2 mkr. Cirka hälften, eller 9,6 mkr, 
av detta överskott hänger samman med återbetalning av sjukförsäkrings-
premier avseende år 2007 och 2008. Utöver detta påverkas resultatutfallet 
av en positiv skatteutveckling, ett lågt ränteläge och även ett hack i kurvan 
när det gäller utbetalning av gamla pensioner intjänade före 1998. Eftersom 
löneavtal inte är klara, belastas inte heller resultatet per 06 av nya lönenivåer 
utan dessa betalas istället ut retroaktivt. Det redovisade utfallet bygger inte 
på fullständig periodisering av intäkter och kostnader, men resultatutfallen 
mellan åren bör i stora drag kunna jämföras.

Per 30/6 redovisas en prognos för år 2012 som är 8,4 mkr bättre än budget. 
Med denna budgetavvikelse förväntas kommunen uppnå ett resultat på
9,4 mkr för hela 2012.

Prognosen är +5,9 mkr bättre än föregående prognos som lämnades per 
2012-04-30. Huvudorsaken till detta är finansförvaltningen som visar en 
prognos som är 15,6 mkr bättre än budget och +6,4 mkr bättre än tidigare 
prognos. Det stora överskottet beror till största delen av återbetalning av 
premier för sjukförsäkringar avseende 2007 och 2008 på +9,6 mkr. Till detta 
kommer drygt 4 mkr i högre skatteintäkter jämfört med budget och cirka 
+2,4 mkr i förbättrat räntenetto. 

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 235 forts.

Prognosen belastats med kostnader för 2 medarbetare som erbjudits 
garantipension och därmed avslut av sina tjänster. Utbetalningar kommer att 
ske till 2015, men hela kostnaden tas 2012.

Den gynnsamma utvecklingen av skatteintäkter och övriga poster inom 
Finansförvaltningen hjälper naturligtvis till att minska behovet av 
sparbeting. Arbetet med sparbetingen år 2012 fortgår trots detta, men som 
det ser ut idag är hela sparbetinget för året och mer därtill inhämtat med 
hjälp av finansförvaltningens positiva utfall på +15,6 mkr.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport per 2012-06-30 inklusive årsprognos, 12 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ekonomiavdelningen
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Dnr 2011:619/01

Ks § 236

Leva och bostrategi – Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Leva och bostrategin ska beskriva den framtida strukturen vad gäller 
äldreboenden i Gagnefs kommun. 

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120612 § 190
Ks 120508 § 137
Ks 120214 § 29
Ks 111108 § 360
Au 110816 § 193

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
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Dnr 2012:500/51

Ks § 237

Lokala trafikföreskrifter

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa lokala trafikföreskrifter 2012 0001 till 2012 0012.

Ärendebeskrivning
Arbetet med att ta fram en hastighetsplan har lett fram till att tolv stycken 
nya/ändrade lokala trafikföreskrifter.
Föreskrifterna är numrerade från 2012 0001 till 2012 0012.

Föreskrifterna ska beslutas i enlighet med följande information :

Tättbebyggt område
Totalt föreslås åtta tättbebyggda områden. Tre av de befintliga sex 
tättbebyggda områdena föreslås utvidgade och två nya föreslås införas 
enligt tabell nedan.

Ort Innebörd av ändring Helt nytt Anmärkning
Björbo Inkludering av Gåsholmen och Gybäcksholan
Bäsna        X
Dala-Floda Utökning österut mot Svedjebyn
Djurmo Ingen ändring
Djurås Ingen ändring
Gagnef Inkludering av Tjärnhedsvägen och

Övre Tjärnavägen
Mockfjärd Inkludering av Backen, Ersholen och Lindbyn
Sifferbo         X

För de tättbebyggda områdena föreslås 40 kilometer i timmen som 
högsta tillåtna hastighet. Dock att gällande föreskrift (2026 2008 0007) 
om 30 kilometer i timmen behålls Djurmo. Från grundhastigheten 40 
föreslås vissa avvikelser. Höjning till 60 på några vägar respektive
sänkning till 30 kilometer i timmen på vissa andra. Se avvikelserna nedan.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Avvikelser med 60 kilometer i timmen
Efter samråd med Trafikverket föreslås 60 på delar av K M Mattsons väg 
och Industrivägen i Mockfjärd.

Upphävande av 30 kilometer i timmen inom vissa områden
Områdena Mjälgen (2026 2008 0010) och kring Färjbacksvägen (2026 2008 0011) 
i Djurås skiljer sig inte från övrigt vägnät och förhållanden inom vad som 
förklarats som tättbebyggt område och föreslås upphävas. 

Bibehållande av gällande begränsningar till 30 kilometer i timmen
Följande begränsningar föreslås behållas och med angiven motivering.

Djurås 2026 2008 0018 Södra Industrivägen Resecentrum
Djurmo 2026 2008 0007 Hela Djurmo Bostadsområde
Dala-Floda 2026 2008 0006 Hängbron Bärighetsskäl
Gagnef 2026 2008 0020 Flottbrovägen Bro
Gagnef 2026 2008 0032 Kyrkbyvägen Skola
Bäsna 20FS 2007:161 30 km/h, 230 m lång sträcka på väg 583

vid skolan som gäller vardagar utom dag
före sön- och helgdag mellan klockan
07.30 och 18.00.

Mockfjärd 2026 2011 0001 Nyåkern Bostadsområde

Beslutsunderlag
Lokala trafikföreskrifter 2012 0001 till 2012 0012, samt kartbilaga 1-8.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gatuchef, J.F.
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Dnr 2012:201/00

Ks § 238

IT-strategi för Gagnefs kommuns förskole- och skolverksamhet

Kommunstyrelsens beslut

1. Att principiellt ställa sig bakom IT-strategi för Gagnefs kommuns 
förskole- och skolverksamhet.

2. Översända ärendet till budgetberedningen för finansiering år 2013.

Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp bestående av biträdande skolchef, IT- pedagog och lärare 
från förskola, fritidshem och skola har arbetat fram en IT strategi för 
Gagnefs kommun. IT strategin omfattar en kortare nulägesanalys av 
samhällsutveckling, skolans styrdokument och de utmaningar som skolan 
står inför i samband med detta. Arbetsgruppen har valt att sätta ribban högt 
och skriver i visionen att År 2015 är Gagnefs kommuns skolor bäst i Sverige  
på att använda IT som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation,  
skapande och lärande. Gagnefs kommun har ett bra strategiskt läge så 
gruppen anser det är viktigt för bygdens utveckling och företagsamhet att 
rusta våra barn/elever inför framtiden med entreprenörskap och digital 
kompetens så att de har en reell möjlighet att välja arbete och bostadsort i 
framtiden.

Tydliga krav ställs i skolans nya styrdokument om att IT ska användas i den 
dagliga undervisningen. Eleverna kommer inte att uppnå målen i LGR 11 
om de inte har tillgång till digital teknik. Den tekniska utvecklingen har gått 
långsamt i kommunen men från februari månad 2012 har samtliga 
grundskolor trådlös uppkoppling. Kommunen har ett stort behov av att få 
teknisk utrustning på plats så fort som möjligt. Under de senaste åren har 
kommunen genom statsbidrag för insatser inom läsa, skriva, räkna kunnat 
köpa in cirka 100 datorer till projektet ”skriva sig till läsning” för elever i åk 
1-3. Alla lärare i grundskolan har en egen dator. Inför hösten kommer det att 
finnas projektorer/interaktiva tavlor i samtliga klassrum. Skoldatateket har 
cirka 50 datorer för utlåning till elever som har behov av kompensatoriska 
hjälpmedel. För övrigt finns endast enstaka datorer oftast i form av ”tunna 
klienter” med mycket begränsade funktioner.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Inför hösten skulle alla elever behöva ha  tillgång till den digitala tekniken.
För elever i åk 6-9 är det lämpligast med ”en till en” lösning där eleven själv 
ansvarar för sin utrustning både under skolarbetet och i samband med 
hemuppgifter. Får eleverna sedan möjlighet att lösa ut utrustningen till en 
låg kostnad eller får den som gåva vid slutet av 9:an så tror arbetsgruppen 
att eleverna blir mer ”rädd om” sin utrustning. Eleverna har sin utrustning 
under fyra år och avskrivningstiden är tre år. 

För elever i åk 4-5 ska det finnas tillgång till digitala verktyg under skoltiden. 
Behovet uppskattas till cirka 125 datorer eller likvärdig utrustning till en 
kostnad av cirka 500 tkr vid inköp (behöver då förnyas vart 3:e-4:e år).

Åk 1-3 kommer under våren att få datorer som motsvarar ungefärligt behov 
(behöver då förnyas vart 3:e-4:e år).

Förskola och fritidshem har i första hand behov av en basutrustning i form av 
ett digitalt verktyg per avdelning 36 stycken till en kostnad av cirka 144 tkr.

Utrustning och support
I texten använder arbetsgruppen beteckningen ”digitala verktyg” för 
investeringar från 2013 och framåt då utvecklingen inom området går oerhört 
snabbt och det är svårt att överblicka vilken typ av digital teknik som är 
aktuell för skolan kommande år. Lärprocessen och pedagogernas arbetssätt 
står i fokus för val av verktyg. I dagsläget kostar en surfplatta och en PC med 
de leverantörer som kommunen har avtal med ungefär lika mycket. Cirka 
4000 kr/enhet och det har gruppen också räknat med framgent.

När det gäller ”en till en” lösningen för åk 6-9 så tänker gruppen i första 
läget på surfplattor. En sådan satsning belastar inte IT avdelningen på 
samma sätt med underhållsarbete på hårdvaran.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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För en lyckad IT-strategisatsning kommer det utöver hårdvara att krävas:
• En utökning av IT-tekniker/support cirka 0,5 tjänst som helst fördelas 

mellan skolorna på kompetenta lärare som har i sin tjänst att hjälpa de 
övriga lärarna igång samt att vara en kontaktlänk med IT avdelningen.

• Översyn/fortsatta investeringar i fiberkapacaitet till skolorna – främst 
Mockfjärdsskolan och Kyrkskolan.

• En framtidssäkrad inriktning som inte kräver hantering/licenser för 
fil/print.

• Utökad central internetaccess från 30 mb (idag) till 100 mb.
• Investering i managementprogramvara som ger möjlighet till central 

hantering av enheterna.
• Att det kontinuerligt fylls på med fortbildning för pedagogerna både 

pedagogiskt och tekniskt.

Förslag till genomförande
Hösten 2012 alternativ januari 2013
Inköp av ”en till en”surfplatta till åk 6 det är cirka 125 elever till en 
investeringskostnad av cirka 500 tkr. Kostnad 1414 kr/elev och år.

Inköp av 150 datorer som fördelas tillsammans med befintliga datorer  så att 
alla klasser har tillgång till några datorer. Investeringskostnad ca 600 tkr.

Total investeringskostnad år 2012/13 blir cirka 1 100 tkr

Hösten 2013
Inköp av digitala verktyg till åk 6 det är cirka 120 elever till en kostnad av 
480 tkr.

Inköp av digitala verktyg, en per avdelning till förskola och fritidshem, 
36 stycken till en kostnad av 144 tkr.

Total investeringskostnad år 2013 blir cirka 625 tkr

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Hösten 2014
Inköp av digitala verktyg åk 6 det är cirka 120 elever till en kostnad av 480 tkr. 

Total investeringskostnad år 2014 blir cirka 480 tkr

Hösten 2015 och kommande år
Inköp av digitalt verktyg åk 6 det är cirka 120 elever till en kostnad av 480 
tkr. Alla i åk 6-9 har då ett eget digitalt verktyg som de själva ansvarar för.

Utbyte/komplettering av 50 digitala verktyg i F-6 till en kostnad av 200 tkr.

Utbyte/ komplettering av 10 lärardatorer eller motsvarande 100 tkr.

Utbyte komplettering av 10 digitala verktyg i förskola/fritidshem 40 tkr.

Total investeringskostnad år 2015 och kommande år för att bibehålla 
standarden blir cirka 820 tkr/år

Läromedelskostnad är idag i snitt cirka 1500 kr/elev totalt i budget cirka 
1 760 tkr/år. Den summan borde kunna reduceras kraftigt när alla har 
tillgång till den digitala tekniken. Kopieringskostnaden bör också sjunka 
markant i och med IT användandet.

Beslutsunderlag
IT-strategi för förskole- och skolverksamhet i Gagnef, 25 sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Au 120515 § 166
Au 120417 § 121

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Budgetberedningen
Skolchef, H.E.
Bitr. skolchef, M.L.
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Dnr 2012:517/61

Ks § 239

Egentillsyn vid Mockfjärdsskolan

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporterna till handlingarna.

2. Fastställa handlingsplan utifrån egentillsyn vid Mockfjärdsskolan.

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. 

Beslutsunderlag
Rapport från egentillsyn, Mockfjärdsskolan åk 7-9, 2012-04-18, åtta sidor.
Rapport från egentillsyn, Mockfjärdsskolan åk F-6 och särskolan, 
2012-05-02, tio sidor.
Handlingsplan 2012-04-18 och 2012-05-02, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef + handlingsplan
Berörd rektor
Kerstin Stenquist (C) + rapport och handlingsplan
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Dnr 2010:620/25

Ks § 240

Upphävande av detaljplan ”Larséns väg, Ö. Tjärna, Gagnefs 
kommun, Kopparbergs län” laga kraft vunnen 1990-08-07

Kommunstyrelsens beslut

1. Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upphäva detaljplan 
”Larséns väg, Ö. Tjärna, Gagnefs kommun, Kopparbergs län” laga kraft 
vunnen 1990-08-07 som en åtgärd för att möjliggöra försäljning av del 
av Moje 5:103.

Ärendebeskrivning
Under 2010 inledde markingenjören ett arbete med fastighetsägaren till 
Tjärna 19:14. Avsikten var att Tjärna 19:14 skulle få reglera in ett 
markstycke om cirka 1700 m² från den kommunägda tomten Moje 5:103 då 
fastighetsägaren har behov av större tomtareal. Avtal blev skrivet och 
undertecknat men åtgärden godkändes inte av Lantmäteriet, som är ansvarig 
myndighet i frågor som berör fastighetsindelning.

Under 2011 meddelades fastighetsägarna om rådande förhållande. Anledningen 
till att Lantmäteriet inte godkände den fastighetsändrande åtgärden var att 
Tjärna 19:14, som är en bostadstomt, inte ligger inom detaljplanerad mark 
vilket Moje 5:103 gör. Detta strider mot Lantmäteriets regler om fastighets-
bildning. Detaljplanen, som alltså gör den önskvärda regleringen och därpå 
följande försäljning av marken omöjlig, vann laga kraft 1990-08-07. 

Markområdet finns i rådande Översiktsplan markerat som ”Nya bostäder” 
och behovet av planering väcktes av; då Nordbo snickerifabrik, som såg 
behovet av bostäder åt sina anställda. Därför uppdrog byggnadsnämnden 
1989-09-20 åt Borgstrand Arkitektkontor HB att utföra planläggningen. Nu 
är det känt att den utveckling som Nordbo snickerifabrik förutsett inte kom 
till stånd utan behovet av bostäder för verksamhetens anställda uteblev.

Marken på Moje 5:103 är inte styckad utan består av ett område om cirka 
6100m² och ett upphävande av rådande detaljplan gör inte marken 
oanvändbar för bostadsbehov utan kan fortfarande marknadsföras som 
bostadsmark och styckas efter önskad storlek på tomt. Fastighetsägaren av 
Tjärna 19:14 har, utan ersättning från kommunen, under alla år underhållit 
marken på Moje 5:103 för att undvika att området förfulas av busk och sly.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadssektionen, markingenjör
Kommunstyrelsens beredning
Stadsarkitekt, E.G. Mbf förvaltningschef
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Dnr 2012:368/75

Ks § 241

Centralen – samverkan med Leksands och Rättviks kommuner

Kommunstyrelsens beslut

1. Gagnef kommun ska tillsammans med Leksands och Rättviks 
kommuner förstärka och utveckla redan pågående samverkan kring 
rehabilitering och sysselsättning inom ramen för ”Centralen”.

2. Verksamheten kommer att bedrivas genom finansiering via 
Nedansiljans Samordningsförbund.

Ärendebeskrivning
Nedansiljans Samordningsförbund - Finsam bildades 1 april 2007 och 
genom finansiell samordning och samarbete mellan arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Leksands kommun, Rättviks 
kommun och Gagnefs kommun, skapades bättre möjligheter att samordna 
rehabiliteringsinsatser och effektivare använda befintliga resurser.

Sedan cirka ett år tillbaka har diskussioner pågått kring ett förstärkt och 
utökat samarbete mellan Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner kring 
personer som har behov av omfattande stöd för att komma vidare i sin 
rehabilitering, vad gäller arbete, praktik, studier eller dylikt.

Bakgrund
Dagens välfärdsarbete stöter ibland på problem. Samspelet mellan 
socialtjänst, arbetsförmedling, hälso- och sjukvård och försäkringskassa 
räcker inte alltid till för att stötta hjälpsökande människor. Oftast handlar det 
om människor som inte passar in i den vanliga och förväntade mallen, de 
som kanske har de största och mest omfattande behoven och där flera 
myndighetskontakter krävs. Berörda myndigheter arbetar med olika mål för 
ögonen och håller sig, naturligt nog till sina egna regelverk. Detta kan leda 
till krockar och skapa avstånd och tar ibland mycket tid och slutar ändå inte 
alltid som man önskat. Risken finns att hjälpsökande människor kommer i 
kläm och möts av attityder ”det här är inte vårt bord”. När reglerna 
kolliderar kan den enskilde individen i vissa fall anses vara för frisk för en 
specifik åtgärd men ändå inte tillräckligt frisk för någon annan insats.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Lagen om Finansiell samordning, SFS 2003:1210, stiftades för att förhindra 
rundgång mellan myndigheter och för att människor ska få rätt stöd av rätt 
myndighet. Finsams uppdrag är idag att arbeta med denna typ av 
samverkan. Förbundets målgrupp är personer som behöver mer stöd än vad 
de ordinarie myndigheterna var för sig kan erbjuda. Målet är att minska 
dessa individers utanförskap och förbättra deras förmåga att förvärvsarbeta 
och därmed uppnå en egen försörjning.

Då behoven av att ytterligare förstärka och utveckla samordningen 
uppmärksammats, sammankallades ansvariga myndigheter för att diskutera 
förbättringsmöjligheter. En arbetsgrupp tillsattes som har träffats under cirka 
ett års tid. Diskussionerna om att nå en högre grad av lyckat resultat, med 
befintliga medel, resulterade i en överenskommelse om behovet av en arena 
för samverkan – ”Centralen”. Hela vårt län är dessutom i behov av 
arbetskraft och en ökning på efterfrågan av personal inom olika 
verksamhetsområden kommer att ske de närmaste åren på grund av stora 
pensionsavgångar.

Leksand/Rättvik/Gagnef är små kommuner och ett samarbete över 
kommungränserna skapar möjligheter till ett bredare utbud av verksamheter 
och insatser. Tanken är att samtliga kommunala verksamheter för 
rehabilitering och sysselsättning ska kunna disponeras av de tre 
kommunerna. Ett paradoxproblem på arbetsmarknaden idag är att företagen 
har brist på sökande med rätt kompetens samtidigt som det finns sökande 
med kompetenser som ingen frågar efter. Alla parter vinner på snabbare 
vägar för att stärka enskilda individer till ”rätt” sysselsättning eller arbete.

Centralen blir en viktig knutpunkt för rehabilitering, utbildning och 
kompetensutveckling för att uppnå eller förbättra individens förmåga att 
utföra förvärvsarbete. Centralen skapar möjligheter att utveckla samarbetet 
och arbeta mer långsiktigt samtidigt som man uppnår än mer flexibilitet och 
effektivitet. En stor och viktig del i arbetet är att hitta snabbare vägar för att 
lyfta människor från ”utanförskap” in på den öppna arbetsmarknaden.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Med Centralen som modell för samordnad sysselsättning är syftet att vidga 
målgruppen, att kunna stötta flera individer som är i behov av ett samordnat 
stöd. Många hjälpsökande människor upplever idag en väntan på att få rätt 
insats för att kunna förändra sin livsituation. Handläggare på olika 
myndigheter har inte alltid en samlad överblick över alla befintliga insatser 
som finns att tillgå. Där helhetstänket saknas ser inte varje enskild 
myndighet sig själva som en del i en rehabiliterings-kedja. Målet med 
Centralen är att ytterligare effektivisera gemensamma resurser. Centralen 
ska förhindra långvarigt försörjningsstöd och stärka den enskilde individen 
till att ta makten över sitt eget liv.

Idag finansierar Nedansiljans samordningsförbund (Finsam) ett 
handläggarteam med representanter från varje myndighet och en 
verkställande tjänsteman/samordnare samt ett antal projekt. 
Handläggarteamet arbetar med rehabilitering på individnivå. Idag arbetar 
Finsam med 50-55 deltagare från alla tre kommunerna. Finsam Nedansiljan 
kommer att lägga sina resurser i Centralen och fortsättningsvis finansiera 
handläggarteamet och samordnaren. Medel som tidigare gått till projekt som 
myndigheterna ansökt om kommer att finnas i Centralen. Där ser man på ett 
övergripande sätt vilka behov av samverkan som behöver utvecklas och 
förstärkas såväl på individ som på verksamhetsnivå. Utöver detta kommer 
arbetsförmedlingen att tillskjuta en personal motsvarande 0,40 handläggare 
och Leksands kommun avser att tillskjuta 1,0 handläggare från sin
AME-enhet. Resterande 1,0 handläggare är tänkt att tillföras av befintlig 
personalresurs från Rättviks och Gagnefs kommuner i form av befintliga 
socialsekreterare och biståndshandläggare. Personal från Rättvik och Gagnef 
kommer initialt inte att fysiskt vara stationerade på ”Centralen” i Leksand, 
men delta i möten med enskilda individer vid behov. Med en förstärkning av 
handläggarteamet med motsvarande 2,4 årsarbetare, bedöms att antalet 
deltagare minst kan fördubblas. Möten med klient/deltagare och 
handläggare från ”Centralen” respektive från socialtjänsten, kommer att 
förläggas i hemkommunen, på ”Centralen” eller på annan plats enligt 
överenskommelse.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Vinster med Centralen
För individen
Väntetiden blir kortare
Risken att hänvisas från det ena stället till det andra minimeras
Deltagaren slipper agera budbärare mellan berörda myndigheter
Onödiga utredningar och motstridiga besked undviks

För handläggarna
Kompetensen stärks
Förståelsen för andra myndigheters regelverk ökar
Närheten till andra myndigheter och samsynen på arbetsuppgifterna 
förenklar arbetet
Vidareutveckling av bra arbetsmetoder blir möjligt

För myndigheterna
En helhetsbild ges vad gäller människors behov av stöd på individ- såväl 
som på gruppnivå
Gränserna för respektive myndigheters uppdrag klargörs
En gemensam målbild utifrån respektive myndighets uppdrag skapas
Risken för dubbelarbete minimeras och därmed effektiviseras utfallet av 
skattemedel

Bedömning
Syftet med att förstärkta och utveckla ”Finsams” handläggarteam, samt att 
bredda målgruppen, är att kunna erbjuda fler personer med behov av stöd för 
sin rehabilitering ett snabbt och professionellt bemötande. Varje individ 
kommer att kunna få mer omfattande stöd av sin handläggare på ”Centralen” då 
varje handläggare har färre personer att hålla kontakt med än vad handläggare 
på respektive myndighet normalt har. Dessutom kommer handläggarteamet på 
”Centralen” att ha tillgång till alla tre kommunernas verksamheter i samband 
med daglig sysselsättning, arbetsträning, praktik och arbete.

Sammanfattningsvis bedöms att Gagnef kommun bör ställa sig positivt till 
en utveckling av samverkan med Leksands och Rättviks kommuner.

Underlag
Centralen – Arena för samverkan, en sida. Centralen – Arbetsgrupp, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Leksands kommun Rättviks kommun
Nedansiljans Samordningsförbund
Enhetschef Vuxenenheten/IFO, Y.J.
Kommunstyrelsesekreterare
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Dnr 2008:206/43

Ks § 242

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Aktualisera ärendet 2008:206/43.

2. Översända ärendet till miljö- och byggnadsnämnden med en anmodan 
att förtydliga bakgrunden till ärendet vad avser frågorna
a) Är praxis i tillämpningen av regler vad gäller LIS densamma hos 

alla Länsstyrelser i Sverige eller skiljer den sig åt från Länsstyrelse 
till Länsstyrelse?

b) Har lagstiftarens intentioner varit att ändra tillämpningen av 
reglerna runt LIS på så vis att det ska kunna tillämpas mer fritt 
beroende på vilka förhållanden som råder i den aktuella kommun 
som ska tillämpa reglerna?

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 ska kommunerna i sin översiktsplan ange 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Översiktsplanen 
från 1998 har, för att den ska 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.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 32

Ks § 242 forts.

Under samrådstiden inkom 23 stycken yttranden varav 11 stycken, däribland 
Länsstyrelsen, hade erinringar mot förslaget och 4 stycken lämnade 
synpunkter utan att ha erinringar mot förslaget. De inkomna yttrandena 
finns redovisade i samrådsredogörelsen. 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.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslog kommunstyrelsen 2012-03-27 att
1. Handlingarna tillhörande förslag till landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen (LIS-områden) godkänns samt
2. Handlingarna tillhörande förslag till landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen (LIS-områden) ställs ut för granskning.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 
120327 § 105.

Diskussion
Den diskussion som föregick beslutet handlade om hur fri kommunen är att 
tolka vad som menas med: ”att stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen”. Har lagstiftarna menat att de restriktioner som föreligger i till 
exempel Storstadsområdena inte behöver vara lika starka i landsbygdsområden. 
Styrelsen bedömer att restriktionerna snarare tycks ha skärpts än lättat jämfört 
med föregående strandskyddsbestämmelser.

Ytterligare en fråga uppstår huruvida länsstyrelserna över landet gör samma och 
lika bedömningar vad avser ”att stimulera den lokala och regionala utvecklingen” 
eller om tillämpningen skiljer sig åt från länsstyrelse till länsstyrelse.

Underlag
Samrådsredogörelse, 22 sidor.
Utställningshandling, 2012-02-29, 52 sidor.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
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Ks § 242 forts.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120327 § 105
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 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadsarkitekt, E.G.
Mbf förvaltningschef
Kommunstyrelsens beredning
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 34

Dnr 2011:61/00

Ks § 243

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 Gunnel Gyllander, 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 Gunnel Gyllander, 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 Gunnel Gyllander. 
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 Gunnel Gyllander. Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som 
fullmakt.

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

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 35

Ks § 243 forts.

7. Ge fullmakt åt kommunchef Gunnel Gyllander 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 Marcus Lindahl eller samhällsbyggnadschef 
Erika Hellman att som ombud företräda Gagnefs kommun vid 
lantmäteriförrättningar.

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

10. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Erika Hellman och kommunchef
Gunnel Gyllander 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 
Gunnel Gyllander 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.

Ärendebeskrivning
P.nr 1, 3-7, 9-11, kommunchef Gunnel Gyllander (Bertil Stoltz).
P.nr 8, markingenjör Marcus Lindahl (Annica Heggem).

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 36

Ks § 243 forts.

Yrkanden
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 till beslut. 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), Patrik Andersson (S) 
och Sanna N. Barkar (MP) reserverar sig mot beslutspunkt nummer ett.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120327 § 81
Ks 120214 § 42
Ks 110215 § 70

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Berörda ledamöter
Berörda tjänstemän
Kommunstyrelsesekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 37

Dnr  2011:449/00

Ks § 244

Ändring av delegat i delegationsordningen

Kommunstyrelsens beslut

1. Delegera till kommunchefen att besluta om nedskrivning av eller 
befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och 
handikappomsorgen.

Ärendebeskrivning
I antagen delegationsordning för kommunstyrelsen har socialchefen delegation 
på beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad 
avgift inom äldre- och handikappomsorgen. Tjänsten som socialchef upphör 
från och med 2012-09-01 och delegationen ska överföras till kommunchefen.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Sektionschef IFO/LSS-psykiatri, A.N.
Sektionschef Hemtjänst/SÄBO, A.G.
Kommunstyrelsesekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 38

Dnr 2012:405/80

Ks § 245

Anhållan om verksamhetsbidrag för 2012 - Brottsofferjouren i 
Borlänge-Gagnef-Säter

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja verksamhetsbidrag av 3.000 kronor för år 2012 till 
Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter.

2. Bidraget betalas ut efter det att föreningen rekvirerat det. Rekvisitionen 
ska vara inkommen senast 2012-11-30.

Ärendebeskrivning
Brottsofferjourens verksamhet omfattar Borlänge-Gagnef-Säters kommuner. 
Brottsofferjourens huvuduppgift är att ge medmänskligt stöd och hjälp, i 
olika former, till brottsoffer samt att även medverka till förebyggande 
åtgärder. Brottsofferjourens långsiktiga mål är att minska brottsligheten. 
Brottsofferjourens söker nu bidrag från Gagnefs kommun att användas till 
åtgärder inom jourens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Anhållan om verksamhetsbidrag för 2012 från Brottsofferjouren i 
Borlänge-Gagnef-Säter, 2012-05-19, en sida.
Verksamhetsberättelse 2011 Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter, 22 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter
Kommunstyrelsesekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 39

Dnr 2012:476/21

Ks § 246

Yttrande angående detaljplan för Skogen 4:19

Kommunstyrelsens beslut

1. Översända yttrandet till miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggförvaltningen har utarbetat förslag till ny detaljplan för 
Skogen 4:19, där kommunens nuvarande förråd är placerat.

Yttrande
Avsedd tomt är centralt placerad i Djurås och har stor potential, därför är det 
av vikt att planen måste ge möjligheter att använda området på bästa möjliga 
sätt. Det är viktigt att planen inte blir begränsande. Förutom bostadsändamål 
ska planen också möjliggöra verksamhet av olika slag så som barnomsorg, 
skola/utbildning, äldreomsorg, kontor och handel.

Planen bör också möjliggöra att befintlig förråd på Skogen 4:19, får finnas 
kvar intill att nybyggnation blir aktuell på området. I övrigt bör man se till 
att in och utfart till området ordnas på ett trafiksäkert sätt.

Lekplats finns idag inom cirka 250 m vid Gärdesvägen, varför behov av 
lekplats inom området inte kan anses vara akut.

Beslutsunderlag
Samrådsremiss angående detaljplan för Skogen 4:19 mfl (f.d. Kommunförrådet), 
2012-06-27, elva sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden (Plantekniker)
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 40

Dnr 2012:99/00

Ks § 247

Verksamhetsrapport från Socialutskottet

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Barn och familjeenheten
Antal anmälningar avseende barn och unga som befaras fara illa har minskat 
under 2011-2012 efter en mycket kraftig ökning under åren 2006-2010. Fler 
barn placeras i kommunens egna familjehem och erbjuds stödinsatser på 
hemmaplan i form av kontaktpersoner eller -familjer samt stöd/behandling 
av familjebehandlare på familjeteamet. Kostnaderna för egna familjehem 
och konsulentstödda familjehem är enligt prognos 2012-06 cirka 4980 tkr 
och kostnaden för placerade barn på institution är cirka 800 tkr. Den totala 
placeringskostnaden för barn och unga är cirka 1225 tkr lägre jämfört med 
2011 och cirka 1820 tkr lägre jämfört med 2010. Sektionen har som ett 
prioriterat mål inför de närmaste åren att aktivt utöka kommunens utbud av 
egna öppenvårdsinsatser/familjehem för att så långt det är möjligt kunna 
erbjuda barn och unga kvalitativ vård inom familjen och i kommunens egna 
familjehem.

Gagnefs kommun, Hedemora kommun och Landstinget Dalarna är med i ett 
SKL-projekt avseende barns psykiska hälsa. En så kallad 1:a linje mottagning 
kommer att starta under hösten 2012 bestående av psykolog, familjebehandlare 
och specialpedagog där barn och unga med psykisk ohälsa ska erbjudas tidiga 
insatser och god tillgänglighet till effektiva vård- och stödinsatser utifrån 
behov. Förbättrad samverkan kan inledningsvis leda till att fler barn och unga 
med psykisk ohälsa kommer till socialtjänstens kännedom.

Vuxenenheten
Försörjningsstödet har minskat med cirka 490 tkr till och med juni 2012 
jämfört med 2011 under samma period. Den totala årskostnaden för 
försörjningsstöd beräknas bli cirka 5500 tkr vilket är en ökning med cirka 
2800 tkr från år 2007.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 41

Ks § 247 forts.

Antal personer som ansökt om vård för sina missbruksproblem och beviljats 
institutionsvård är lägre jämfört med 2010-2011. Enligt prognos 2012-06 
visar verksamheten ett nollresultat vilket är cirka 1265 tkr lägre jämfört med 
2010. Fler personer ansöker dock om vård för sina missbruksproblem i 
öppenvård och på institution sedan samverkansmodellen LOVIS (lokalt 
vårdprogram i samverkan) infördes mellan socialtjänsten, primärvården och 
öppenvårds-psykiatrin.

Personalsituation
Samtliga tjänster inom individ- och familjeomsorgen är tillsatta och 
konsultkostnader beräknas bli cirka 2060 tkr lägre jämfört med 2011 
enligt prognos 2012-06 (cirka 1800 tkr lägre jämfört med 2010). 

Sammanfattningsvis uppvisar sektionen ett prognostiserat överskott med 
1000 tkr (2012-06-30).

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Socialutskottet, f.k.
Sektionschef för IFO/LSS, A.N.
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 42

Dnr 2012:99/00

Ks § 248

Verksamhetsrapport från Gagnefsbostäder AB

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Vd för Gagnefsbostäder AB rapporterar om
• Multipla vattenskador bland annat i båda Bo-klok husen och villan på 

Trätäppvägen 42.
• Takomläggning med ny konstruktion påbörjad på Mats Ers väg, 

Snibbvägen samt Båtvägen.
• All planerad målning är utförd, därmed är alla medel för gemensamma 

underhåll tagna i anspråk gällande måleri.
• Upphandling avseende nybyggnation överprövades. Även beslut om 

avbrytande överprövades till förvaltningsrätten, där domslutet var till 
Gagnefsbostäde´s fördel som fick rätt att avbryta upphandlingen. Under 
3 veckor föreligger möjlighet att begära prövningstillstånd i 
kammarrätten. Därefter kan ny upphandling startas.

• Kiosken i Mockfjärd blir vakant vid årsskiftet.
• Fortfarande låg vakansgrad i Dala-Floda och Björbo, vilket är positivt.
• Avtal tecknas i syfte att undvika upphandlingskadestånd.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnefsbostäder AB, för kännedom
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 43

Dnr 2012:99/00

Ks § 249

Verksamhetsrapport från Räddningstjänsten DalaMitt

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun har varit medlemmar i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) sedan 2011-01-01. Upplevelsen i RDM 
är att anslutningen gått bra och att Gagnefs kommuns räddningskårer i 
Gagnef, Mockfjärd och Björbo på ett bra sätt inlemmats i RDM. Det finns 
också exempel på hur dessa tre kårers arbete visar på möjligheter för 
utveckling av de övriga deltidskårernas arbete i RDM.

Ekonomin är för närvarande ansträngd i RDM. Den årliga uppräkningen för 
2012, 2013 och 2014 om 1,5 % som medlemskommunerna enades om 
2011-06-27 räcker inte för att behålla nuvarande organisation och 
verksamhet. Med anledning av detta beslutade direktionen 2012-08-20 att 
följande besparingar/intäktsökningar ska genomföras.

Besparingar ska genomföras i två steg. Det första för att lösa budgetsituationen 
2013, varvid nuvarande handlingsprogram för räddningstjänst om möjligt inte 
ska förändras. Det andra steget görs mer långsiktigt.
- Den långsiktiga besparingen bör stämma med den strategiska utvecklingen 

för RDM och ingå som en del i arbetet med nästa handlingsprogram för 
räddningstjänst, perioden 2015 - 2018.

- Besparingarna för 2013 bör budgeteras till mellan 1,7 - 2,0 Mkr i nuvarande 
preliminärbudget 2013 varvid,
• intäkterna genom huvuduppdragen myndighetsutövning och stöd till den 

enskilde bör öka med 150 tkr,
• intäkterna genom vattendykorganisationen bör öka med 50 tkr,
• kostnader för grafiska informationssystem (GIS) bör sänkas med 100 tkr,
• kostnaderna för insatsledarorganisationen bör sänkas med 1 000 tkr och
• lokalkostnaderna bör sänkas med minst 500 tkr.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 44

Ks § 249 forts.

- Under resterande del av 2012 samt under första halvåret 2013 bör arbetet 
med att konkretisera besparingar för 2014 fortsätta på ett sådant sätt att 
dessa kan tas med i budgetdialogen med medlemskommunerna våren 
2013 och så att de får effekt från 2014-01-01.

Beträffande lokalkostnadssänkningen har redan detta arbete aktiverats 
genom FCH begäran om att få köpa de tre räddningsstationerna i Gagnefs 
kommun till det bokförda värdet. Denna åtgärd beräknas ge besparingar om 
cirka 300 tkr årligen. 

Kostnaderna för GIS reduceras från och med årsskiftet då avtalet med köp 
av GIS-tjänster via medlemskommunerna upphör och RDM köper 
motsvarande tjänst direkt från lantmäteriet för en kostnad som är drygt 100 
tkr lägre än om RDM köper från medlemskommunerna.

Antalet insatsledare minskas från 8 till 6. Denna åtgärd är redan effektuerad 
då två insatsledare valde att sluta sin anställning vid RDM i våras.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Räddningstjänsten DalaMitt
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2012:328/73

Ks § 250

Lokala värdighetsgarantier

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Regeringen har aviserat att prestationsbaserad stimulansbidrag för frivilligt 
införande av lokala värdighetsgarantier kommer att erbjudas även under 
2013-2014 under förutsättning att riksdagen beviljar fortsatta medel.

2012 år medel får användas under den period som satsningen pågår 2012-2014.

Gagnefs kommun har under åren 2011-2012 blivit beviljad 177.000 kronor.

Uppföljning och utvärdering
Socialstyrelsen kommer fortlöpande följa upp hur kommunerna har använt 
medlen.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Sektionschef Hemtjänst/SÄBO, A.G.
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 46

Dnr 2009:833/60

Ks § 251

Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och 
demensboende

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

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

Kommunchefen informerar om boendeplatser inom SÄBO. Kommunen 
erbjuder plats inom särskilda boenden inom lagstadgad tid.

Bilagor
Antal placeringar Gagnefs kommun 2012 per månad, 2012-07-31, en sida.
Ansökan särskilt boende 2012-08-01, en sida.
Antal placeringar Gagnefs kommun 2012 per månad, 2012-06-30, en sida.
Ansökan särskilt boende 2012-07-01, en sida.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120612 § 196, Ks 120508 § 139, Ks 120327 § 83, 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

Skolchef
Sektionschef Hemtjänst/SÄBO
Kommunstyrelsens beredning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 47

Dnr 2012:563/10

Ks § 252

Rapport från ägarråd, ekonomisk analys och bedömning samt 
uppföljningsanalys av Dala Vatten och Avfall AB

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid Dala Vatten och Avfall AB´s ägarråd genomgicks ekonomisk analys och 
bedömning samt uppföljningsanalys av bolaget.

Underlag
PwC, utkast rapport, Ekonomisk analys och bedömning av Dala Vatten och 
Avfall AB, juni 2012.
SWECO, utkast rapport, Uppföljningsanalys av Dala Vatten och Avfall AB, 
2012-06-04.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 48

Dnr 2009:767/45

Ks § 253

Medborgarförslag om avfallshantering fritidshus

Kommunstyrelsens beslut

1. Remittera medborgarförslaget till Gagnef Teknik AB för yttrande till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Förslagsställarna, Astrid Dahlgren med flera, har i sitt förslag föreslagit 
olika lösningar för hämtning av sopor inom fritidshusområden. Förslagen 
sammanfaller i flera delar med den av kommunfullmäktige antagna 
renhållningsordningen samt taxa för renhållningsavgifter.

Det som skiljer är att i nuvarande renhållningsordningen ska alla 
fastighetsägare betala en grundavgift. Avgiften är differentierad för året 
runt boende, fritidshus och obebodda hus.

Se utdrag ur renhållningsordningens 30 §:

”Uppehåll i hämtning av hushållsavfall kan medges om fastigheten inte  
nyttjas för boende eller verksamhet, och hushållsavfall inte uppkommer,  
under den period som uppehållet avser. Uppehåll i hämtning på grund av  
obebodd byggnad kan medges om byggnaden inte nyttjas under en 
sammanhängande period om minst sex månader. För fritidshus gäller detta  
om byggnaden inte kommer att nyttjas under ordinarie hämtningsperiod.  
Uppehåll i hämtning av byggnader under renovering kan medges under den  
period som renoveringen pågår. Uppehåll kan ges för högst tre år i taget  
från och med beslutsdatum.
Den som erhåller uppehåll i hämtning ska erlägga grundavgift enligt vad  
som anges i avfallstaxan”

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 49

Ks § 253 forts.

I renhållningsordningen finns en skrivning som innebär att dialog ska ske 
med respektive förening/fäbodlag om hur sophämtning kan ordnas vid 
respektive fäbod. Se utdrag ur renhållningsordningens 16 §:

”För fritidshus tillämpas gemensamt hämtställe som huvudregel, på en för 
ändamålet anvisad plats. För att avfallshanteringen ska bli så  
behovsanpassad som möjligt förs dialog med vägföreningar, byföreningar,  
”fäbodlag” eller liknande, inom respektive fritidshusområde om placering  
av kärl samt tömningsintervall”

För komposterbart avfall finns möjlighet att ansöka om ”hemkompost” 
Se utdrag ur renhållningsordningens 26 §:

”Kompostering av köksavfall och latrin får ske på den egna fastigheten på  
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
Anmälan skall göras hos den kommunala tillsynsmyndigheten  
(avfallsförordning 2001:1063 §3 8)”.

Det finns svårigheter att utforma en renhållningsordning som följer de 
lagkrav som finns inom avfallshanteringen och likställighetsprincipen för 
kommunalverksamhet samt de intressen som fastighetsägarna vill framhåll.

Den av kommunfullmäktige fastställda renhållningsordningen 2011-04-18 
är överklagad av ”Gruppen för rättvisa sopavgifter ” hos Länsstyrelsen som 
har avvisat gruppens överklagan, ärendet har behandlats hos 
Förvaltningsdomstolen som också avvisat gruppens överklagan.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012 om 
tillämpningsbestämmelser för hämtning av avfall vid fritidshus. 
Fritidshusägare kan välja mellan att ta med sitt avfall till 
permanentbostaden eller lämna vid anvisad plats.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 091207 § 93

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnef Teknik AB
Kommunstyrelsens beredning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 50

Dnr 2010:397/45

Ks § 254

Medborgarförslag om sophantering i fäbodar och 
fritidshusbebyggelse inom Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Remittera medborgarförslaget till Gagnef Teknik AB för yttrande till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Förslagsställarna, Gruppen för skäliga sopavgifter, har i sitt förslag 
föreslagit följande:
1. Stoppa hämtning av sopor inom fritidshusområden.
2. Genomföra enkät bland fastighetsägarna om de själva vill ta hand om 

hushållsavfallet.
3. Göra en ny sophanteringsförordning (renhållningsordning) med ledning 

av resultatet av föreslagen enkät.
4. Se över Dala Vatten och Avfall ABs verksamhet. Har denna 

samorganisation verkligen lett till billigare sophantering för Gagnef?
5. Byt ut begreppet grundavgift mot sopavgift.

Förslagen sammanfaller i flera delar med den av kommunfullmäktige 
antagna renhållningsordningen samt taxa för renhållningsavgifter.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012 om 
tillämpningsbestämmelser för hämtning av avfall vid fritidshus. 
Fritidshusägare kan välja mellan att ta med sitt avfall till 
permanentbostaden eller lämna vid anvisad plats. Beslutet kommer 
att lösa frågorna om hämtning av sopor inom fritidsområden.

Förslagen 2 och 3 blir genomförda i samband med den information och 
svarsblankett som skickats ut till alla fritidshusägare under vecka 27.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 51

Ks § 254 forts.

Svaret på förslag 4 är att det pågår ett arbete med en översyn och att 
fastställa strategiska mål för Dala Vatten och Avfall AB. Ett första möte 
hölls den 7 juni med de fyra kommunerna som är ägare till Dala Vatten 
och Avfall AB.

Kommunstyrelseordföranden i respektive kommunen fortsätter tillsammans 
arbetet med att förändra bolagsordning och ägardirektiv för bolaget.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 100607 § 73

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnef Teknik AB
Kommunstyrelsens beredning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 52

Dnr 2010:644/45

Ks § 255

Medborgarförslag om sopavgifter för sommarstugor, 
fäbodstugor med mera

Kommunstyrelsens beslut

1. Remittera medborgarförslaget till Gagnef Teknik AB för yttrande till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren, Bosse Jönebratt, har i sitt förslag föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar om att de som redan har betalat avgifter får 

dessa återbetalda och ny avgift inte aviseras förrän alla behandlas lika.

Författaren till medborgarförslaget hävdar att kommunen måste behandla 
alla fastighetsägare i kommunen lika i enlighet med kommunallagen 
1991:900 2 kap § 2.

Arbete med att inventera och söka rätt på alla fastigheter i kommunen har 
varit långt mer omfattande än befarat.

Idag ska hela kommunen vara inventerad och alla bebyggda fastigheter ska 
finnas med i abonnentregistret.

I och med att detta arbete är slutfört anses underlaget för debitering av 
avfallsavgifter vara tillfyllest.

Någon återbetalning av avgifter är ej aktuellt.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 101101 § 160

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnef Teknik AB
Kommunstyrelsens beredning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 53

Dnr 2010:833/45

Ks § 256

Medborgarförslag om förslag till lokal sophämtningsförordning 
för Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Remittera medborgarförslaget till Gagnef Teknik AB för yttrande till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Förslagsställarna, Gruppen för skäliga sophämtningsavgifter, har i sitt 
förslag föreslagit följande:
1. Grupphämtning av brännbart/kompost införs som basutbud.
2. Ingen hämtning utefter småvägar/skogsbilvägar.
3. Fäbodstugor/fritidshus klassas lika.
4. Sophämtningsavgiften knyts till hushållen.

Förslagen sammanfaller i flera delar med den av kommunfullmäktige 
antagna renhållningsordningen samt taxa för renhållningsavgifter.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012 om 
tillämpningsbestämmelser för hämtning  av avfall vid fritidshus. 
Fritidshusägare kan välja mellan att ta med sitt avfall till 
permanentbostaden eller lämna vid anvisad plats. Beslutet kommer 
att lösa frågorna om hämtning av sopor inom fritidsområden.

Grupphämtning finns idag och om man vill gå tillsammans i en by eller efter 
en gata och ha gemensamma kärl, är det bara att kontakta Dala vatten och 
Avfall AB. Avgifter halveras om man övergår till grupphämtning.

Något annat än fastighetsregistret finns inte idag, som kan användas 
för att debitera grundavgift. Register för personer är knutet till 
mantalsskrivningsort och kan därför inte användas för fritidshus.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 101213 § 192

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnef Teknik AB
Kommunstyrelsens beredning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 54

Dnr 2011:510/45

Ks § 257

Medborgarförslag om att få dela soptunna (brännbart) med 
sin granne

Kommunstyrelsens beslut

1. Remittera medborgarförslaget till Gagnef Teknik AB för yttrande till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag från Staffan Lövgren till kommunfullmäktige 
föreslås att göra det möjligt att dela soptunna (brännbart) för fastigheter 
med sommar - respektive åretrunt tömning.

Möjligheten att dela kärl finns redan i dag. Se Gagnef Teknik AB Missiv 
av den 2012-02-23.

Underlag
Gagnef Teknik AB, remissvar, 2012-02-23, en sida.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 110926 § 83

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnef Teknik AB
Kommunstyrelsens beredning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 55

Dnr 2010:578/45

Ks § 258

Motion om översyn av kommunens avfallshantering

Kommunstyrelsens beslut

1. Remittera motionen till Gagnef Teknik AB för yttrande till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Motionären, Jaak Kerstell (C), har i sitt förslag föreslagit följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar om att en översyn ska göras av kommunens 

avfallshantering i syfte att minska miljöpåverkan, transporter och 
kostnader/avgifter samt bolagets administrativa kostnader.

Motionären beskriver avfallshanteringen i kommunen under de senaste 
10-15 åren och de förändringar som skett.

Under den tiden har de lagar och föreskrifter som reglerar avfallshanteringen 
förändrats och därmed påverkat kostnaderna. Även miljömålen har förändrats 
mot att allt material som går att återanvända ska återvinnas för att spara på 
jorden resurser.

Kostnadsökningen beror till viss del på att avfallsverksamheten inte burit 
hela kostnaden för verksamheten, administrationen har till stor del belastat 
VA-verksamheten. I och med bildandet av Dala Vatten och Avfall AB har 
denna felaktighet rättats till.

Allas målsättning är att minska kostnaderna för avfallsverksamheten, men 
för att detta ska infrias måste alla hjälpas åt.

Ett exempel är att en plockanalys, som gjort på ”vårt” brännbara avfall, visar 
att endast cirka 30% av innehållet i avfallet ska finns där. Övriga cirka 70% 
är förpackningar, matavfall, deponi samt en mindre mängd farlig avfall.

Felsorteringen medför ökade kostnader för verksamheten och som måste 
betalas via avfallsavgifterna.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 56

Ks § 258 forts.

Ett sätt att öka sorteringsgraden kan vara att inför månadshämtning av det 
brännbara avfallet. Nästa steg kan vara att införa behovsanpassad hämtning, 
något som Falun haft i många år. Detta kräver att alla sopkärl är märkta och 
att den automatiska registrering på varje sopbil fungerar.

Grupphämtning finns idag och om man vill gå tillsammans i en by eller efter 
en gata och ha gemensamma kärl, är det bara att kontakta Dala vatten och 
Avfall AB. Avgifter halveras om man övergår till grupphämtning.

Upphandling pågår att sophämtningen, den nya entreprenaden startar 
2013-01-01. Upphandlingen sker gemensamt för Gagnef, Leksand och 
Rättvik, vilket bör innebära samordningsvinster för respektive kommun 
och entreprenör. Detta bör ge lägre kostnader för sophämtningen.

För övrigt har en utvärdering gjorts för de 5 år som VA och avfalls 
verksamheten har skötts av Dala Vatten och Avfall AB. Arbetet med att ta 
fram strategiska mål och ägardirektiv för bolagets framtida verksamhet, 
pågår och ska leda till en bättre samordning och effektivare verksamhet.

Eftersom det pågår arbete med olika delar av verksamheten, ses behovet av 
en översyn enligt motionären som obefogad.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 100927 § 100

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnef Teknik AB
Kommunstyrelsens beredning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 57

Dnr 2012:371/45

Ks § 259

Motion om sophanteringen i Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Remittera motionen till Gagnef Teknik AB för yttrande till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Motionären, Börje Nahlbom (MP), har i sitt förslag föreslagit följande:
1. Införa 4 veckors intervall i hämtningen av brännbart avfall.
2. Ta bort avgiften för att få hemkompostera.
3. Införa regressiv kostnad av grundavgiften för de som äger flera 

fastigheter med sommarabonnemang.

I den upphandling som pågår finns möjligheten att införa 4 veckors 
hämtning av brännbart avfall i Gagnef. Om kommunstyrelsen beslutar att 
införa 4 veckors hämtning av brännbart under hösten, kan detta införas från 
och med årsskiftet.

Avgiften för ansökan om hemkompost är ett myndighetsbeslut som tas av 
miljö- och byggförvaltningen. Denna typ av myndighetsbeslut har 
avgiftsbelagts och kommunfullmäktige har beslutat om en taxa. Om avgiften 
för hemkompost ska tas bort, måste förvaltningen kompenseras i 
driftsbudgeten. Förslår att frågan hänförs till budgetberedningen.

Något annat än fastighetsregistret finns inte idag, som kan användas för att 
debitera grundavgift för bebyggd fastighet. Äger man flera fastigheter så 
innebär detta att grundavgift ska erläggas för respektive bebyggd fastighet, 
såvida att man inte gör en fastighetsreglering och slår samman fastigheterna.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 120604 § 125

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnef Teknik AB
Kommunstyrelsens beredning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 58

Dnr 2012:273/70

Ks § 260

Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS
(Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF - Kvartal 2, 2012)

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna.

2. Rapporten vidarebefordras till kommunfullmäktige och revisorer.

Ärendebeskrivning
Kommunerna har genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet att 
rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in 
avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre 
månader från dagen för avbrottet.

Rapportering ska till tillsynsmyndighet, kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller 
beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och 
funktionshindrade samt individ- och familjeomsorgen samt beslut enligt 
lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade (LSS).

När ett beslut verkställs, som tidigare rapporterats som ej verkställt, ska 
nämnden anmäla detta till tillsynsmyndigheten och revisorerna. Datum för 
verkställighet ska då anges. Det ligger i nämndens intresse att underrätta 
tillsynsmyndighet och revisorer så att ärendet kan avföras från vidare 
granskning.

Från och med 4 kvartalet 2009 sker rapportering till Socialstyrelsen från 
tidigare Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 59

Ks § 260 forts.

Sammanfattning av rapportering till Socialstyrelsen enligt 16 kap 6 f § 
SoL andra kvartalet 2012, av gynnande beslut som ej verkställts inom 
tre månader

IFO:
• Det fanns inget att rapportera.

HO:
• Det fanns inget att rapportera.

ÄO:
Tidigare rapporter som verkställts/avslutats:
• Beslut 2011-10-25; särskilt boende till man har verkställts 2012-05-23
• Beslut 2011-10-31; särskilt boende till man har verkställts 2012-06-04
• Beslut 2011-11-29; särskilt boende till man har verkställts 2012-07-01
• Beslut 2011-12-07; särskilt boende till kvinna har avslutats

Beslut som ej verkställts:
• Beslut 2011-12-07; särskilt boende till man. Har tackat nej till erbjudande.
• Beslut 2012-03-01; särskilt boende till kvinna. Har tackat nej till erbjudande.
• Beslut 2012-03-15; särskilt boende till man. Har tackat nej till erbjudande.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Revisorerna
Socialutskottet, för kännedom
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 60

Dnr 2008:188/02

Ks § 261

Upphörande av befattning socialchef

Kommunstyrelsens beslut

1. Tjänsten som socialchef upphör från och med 2012-09-01.

Ärendebeskrivning
Nuvarande kommunchef har sedan 2008 innehaft tillika befattning som 
socialchef.

Kommunchefens bedömning
Bedömningen är att anställningen som socialchef kan upphöra i 
organisationen eftersom aktuella arbetsuppgifter integrerats i berörda 
sektioner.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2012:103/11

Ks § 262

Rapporter enligt särskild sammanställning

Kommunstyrelsens beslut

1. Ta följande rapporter som en information till protokollet.
1. Aktivitetslista LOV, dnr 2011:55/73
2. Information om renovering av Mockfjärdsskolan, dnr 2009:421/28
3. Familjens hus (MVC, BVC, DSM, Familjeteamet, Öppna förskolan,

Första linjens BUP) och kommunens hemtjänst, dnr 2011:393/28
4. Beslutsmeddelande gällande utvecklingsmedel för entreprenörskap

i skolan, dnr 2011:272/60
5. Information angående öppenvårdsbehandling, dnr 2012:579/76
6. Förslag omplacering av gamla Y:et, dnr 2012:578/86
7. Utsmyckning Lindberghallen, dnr 2010:858/86
8. Socialstyrelsen, Information om tillsyn, dnr 2012:439/73
9. Räddningstjänsten Dala Mitt protokoll, 2012-06-20
10. KPMG, Granskning om Gagnefsbostäder AB, 2012-06-20,

dnr 2012:468/10
11. Kf 120604 § 139, Val av ersättare i kommunstyrelsen (S),

dnr 2012:103/11
12. Dalabanans intressenter, Protokoll, 2012-05-25

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 62

 

Ks § 263

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 120530-120822, nr 58-81, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Assistent, C.S.
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-09-04 63

 

Ks § 264

Ordföranderapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om
• Falun Borlänge-regionen AB, seminarium gällande infrastruktur.
• Verksamhetsbesök i kommunen.
• Dala Energi´s lokal i Djurås.
• Möte med Friluftsfrämjandet gällande deras vandringsleder i kommunen m.m.
• Dala-Floda spelmanslag, besök från Sibbo i Finland.
• Besök av Högskolan Dalarna.
• Västerdalsbanans Intressenter kommer att bjuda in till ett möte med 

Trafikverket och företagarare som använder banan idag för godstransport.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 265

Anmälan av utskottens protokoll

Kommunstyrelsens beslut

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

Ärendebeskrivning
Allmänna utskottet 2012-08-14 §§ 169-200
Personalutskottet 2012-05-15 §§ 36-43

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare
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Ks § 266

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.

Anställningar
1-7, mars/12, tillsvidareanställningar
1-11, mars/12, AVA-anställningar
1-15, mars/12, vik-anställningar
1-20, mars/12, timanställningar
1-14, april/12, tillsvidareanställningar
1-15, april/12, vik-anställningar
1-17, april/12, AVA-anställningar
1-38, april/12, timanställningar
1-12, maj/12, tillsvidareanställningar
1-108, maj/12, vik-anställningar
1-33, maj/12, AVA-anställningar
1-18, maj/12, timanställningar

Allmänkulturansvarig
8, 10-11/12 Avslag om bidrag 
9, 13-15/12 Bifall om bidrag
12/12 Bifall om investeringsbidrag
16/12 Bifall om projektbidrag 

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 266 forts.

Skolchef
17, 24, 28-29, 34-36/12 Beviljas rätt till skolskjuts lå 2012/13
18-19, 21-23, 25-27, 30-33, /12 Avslag till skolskjuts lå 2012/13
20/12 Beviljas meddelande om avstängning av barn- o skolbarnomsorg

Förvaltningsassistent, skolsektionen
13-14/12 Beviljas kontant resebidrag vid APU
15-44/12 Beviljas stöd till inackorderingsbidrag

Föreningskonsulent
4/12 Beviljas lotteriregistrering

Ordförande eller annan utsedd ledamot i socialutskottet
§ 23/12 Lagrum 6 § LVU
§§ 24, 42/12 Lagrum 11 § LVU
§ 25/12 Lagrum 14 § 2 p LVU

Socialutskottet
§ 3/12 Lagrum 21 § LVU
§ 4/12 Lagrum 9 § p 2 LSS
§§ 5, 30, 40/12 Lagrum 6 kap 8 § SoL
§§ 6, 66/12 Lagrum 6 kap 6 § SoL
§§ 8-9/12 Lagrum 10kap 1-2 §§ SoL, 3 kap 10 §, 6 kap 33 § och 34 § 3 KL
§ 13/12 Medel beviljas ur stiftelse
§ 19/12 Lagrum 6 kap 8a § FB
§§ 20, , 29, 31, 38, 75/12 Lagrum 13 kap 2 § SoL
§§ 21, 34, 67/12 Lagrum 4 kap 1 § SoL
§ 28/12 Lagrum 1 och 2 §§ LVU
§ 37/12 Lagrum 4 kap 2 § SoL
§§ 39, 63-64/12 Lagrum 13 § 1 och 1 st LVU
§ 46/12 Lagrum 9 § 9 LSS
§ 62/12 Lagrum 16 kap 8 § SoL
§ 71/12 Lagrum 11 kap 2 § SoL
§ 74/12 Lagrum 10 kap 1-2 §§ SoL, 6 kap 36 § KL
§ 77/12 Lagrum 8 kap 2 § SoL

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 266 forts.

Redovisning av delegationsbeslut jan-jun 2012
Individ och familjeomsorgen (IFO)
• Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) för januari-juni 2012
• Delegationsbeslut västra distriktet (ÄO) för januari-juni 2012         
• Delegationsbeslut östra distriktet (ÄO) för januari-juni 2012
• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten) 

för januari-juni 2012

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Förvaltningsassistent skola, I.S.
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Ks § 267

Bidrag till bostadsanpassning

Kommunstyrelsens beslut

1. Ge allmänna utskottet i uppdrag att besluta i ärendet.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadschefen redogör för ärendet.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Allmänna utskottet


