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Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-14.30

Beslutande
Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande

Anki Enevoldsen (C) Birgitta Ihlis (M)
Kerstin Stenquist (C) Anders Bengtsson (KD)
Fredrik Andersson (C) Bo Billborn (S)
Stefan J Eriksson (M) Patrik Andersson (S)

Tjänstgörande ersättare Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C)
Irene Jonasson (C) tjänstgörande för Alf Johansson (S)
Sven-Inge Persson (S) tjänstgörande för Ann-Gret Olsson (S)
Börje Nahlbom (MP) tjänstgörande för Sanna N Barkar (MP)

Övriga närvarande
Ersättare Christer Iversen (FP)

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef
Håkan Elfving, skolchef
Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 336-338, 340
Håkan Eriksson, ställföreträdande ekonomichef, §§ 336-338, 340
Aina Gustavsson, sektionschef Hemtjänst/SÄBO, § 339
Åsa Grans, verksamhetsutvecklare, § 339

Förtroendevalda Jaak Kerstell (C), kommunfullmäktiges ordförande

Övriga Johanna Hallin, praktikant

Justering
Justerare Patrik Andersson (S)

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2012-11-22, kl. 09.00

Justerade paragrafer §§ 335-340

Underskrifter
Sekreterare _________________________

Anna-Lena Palmér

Ordförande _________________________
Sofia Jarl (C)

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2012-11-21

Datum för anslags uppsättande 2012-11-22 Datum då anslaget tas ned 2012-12-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

Underskrift _________________________
Anna-Lena Palmér
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Ks § 335

Närvarorätt

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja Johanna Hallin närvarorätt vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Förfrågan har ställts att låta praktikant Johanna Hallin närvara vid 
dagens sammanträde.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Praktikant
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Dnr 2012:763/04

Ks § 336

Budget 2013 och plan för 2014 – 2015 för Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar som föreslås vad avser 
driftsbudget för kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt 
kommunfullmäktige exklusive kapitalkostnader samt indikativ budget 
(plan) för åren 2014-2015.

2. Anslaget föreslås till 459 857 000 kronor  år 2013 enligt följande fördelning:

Budget 2013
Kommunstyrelsen -455 325 000
Miljö- och byggnadsnämnden -2 653 000
Kommunfullmäktige -1 879 000
Summa -459 857 000

3. Fastställa ett anslag till Kommunstyrelsen om 21 295 000 kronor för 
investeringar.

4. Fastställa de verksamhetsmässiga och finansiella mål som finns 
föreslagna i budgetförslaget till 2013 års budget.

5. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra nödvändiga justeringar för 
omorganisationer, kapitalkostnader, hyresdebiteringar, förändrade taxor 
samt justeringar utifrån vad som övrigt framgår av budgetförslaget.

6. Ge kommunstyrelsen fullmakt att under år 2013 uppta nya lån inom en 
ram av 25 000 000 kronor för kommunens egen finansiering. 
Samtidigt ges fullmakt att omsätta lån som förfaller under år 2013 med 
139 500 000 kronor.

7. Ge kommunstyrelsen fullmakt att under år 2013 uppta nya lån för 
finansieringsbehov hos dotterbolaget Gagnefs Teknik AB och 
Gagnefsbostäder AB.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 336 forts.

Ärendebeskrivning
Budgetförslaget har behandlats av budgetberedningen 2012-04-16,
2012-05-21, 2012-09-18 och 2012-10-15. 2012-11-05 MBL-förhandlades 
budgetförslaget enligt § 11. Kommunstyrelsen behandlar budgetförslaget 
2012-11-21 och översänder det till kommunfullmäktige för fastställande 
2012-12-03.

Budgetförslaget baseras på ett resultatöverskott på cirka 5,7 mkr. I förslaget 
finns 2 mkr avsatta för utvecklingsmedel. I förslaget uppgår driftsbudgeten 
till 459.857 tkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 21.430 tkr.

Beslutsunderlag
Budget för år 2013 och plan för åren 2014-2015, version 1.12, 2012-11-05, 
46 sidor.

Yrkande
Anders Bengtsson (KD): Att inte specificera planerade effektiviseringsåtgärder 
inom skolsektionen på sidan 37 i beslutsunderlaget.

Propositionsordning
Det finns två förslag. Dels liggande förslag och dels Anders Bengtsson (KD) 
yrkande. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen 
bifaller liggande förslag.

Reservation
Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag.

Deltar ej i beslut
Bo Billborn (S), Patrik Andersson (S), Sven-Inge Persson (S) 
och Börje Nahlbom (MP) deltar ej i beslut. 

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2012-11-21 6

Dnr 2012:656/04

Ks § 337

Ändring av taxor och avgifter för Gagnefs kommun - 2013

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ändra timtaxan för livsmedelstillsyn till 980 kronor.

2. Anta förändringar i sotnings- och brandskyddstaxor, se beslutsunderlag.

3. Anta föreslagen taxehöjning (fr.o.m. 2013-07-01) gällande sporthall, 
gymnastiksalar, matsalar, övriga bokningsbara skolsalar och IP-skogen, 
se beslutsunderlag.

4. Anta föreslagen förändring av taxa för prövningsavgift och tillsyn 
enligt alkohollagen samt taxa för försäljning av folköl och tobak, 
se beslutsunderlag.

5. Ta bort den tidsdifferentierad maxtaxan och införa hel maxtaxa inom 
förskola/familjedaghem enligt:

Inkomst intervall 
kr/mån

Barn Maxtaxa 
Gagnefs kommun /mån

0-41 999 1 3,00%
0-41 999 2 2,00%
0- 41 999 3 1,00%
42 000 och mer 1 1 260,00 kr
42 000 och mer 2 840,00 kr
42 000 och mer 3 420,00 kr

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter Gagnefs kommun år 2013, 2012-11-21, inklusive bilagor 
för sotnings- och brandskyddstaxor, tolv sidor.

Yrkande
Bo Billborn (S): Att taxa inom förskola/familjedaghem förblir oförändrad.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 337 forts.

Propositionsordning
Det finns två förslag. Dels liggande förslag och dels Bo Billborn (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 Bo Billborn (S) yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med nio ja-röster, fyra nej-röster. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej

Anki Enevoldsen C X X

Bo Billborn S X X

Kerstin Stenquist C X X

Fredrik Andersson C X X

Jan Bergman C - Kjell Andersson (C) X

Stefan J. Eriksson M X X

Birgitta Ihlis M X X

Anders Bengtsson KD X X

Alf Johansson S - Irene Jonasson (C) X

Ann-Gret Olsson S - Sven-Inge Persson (S) X

Patrik Andersson S X X

Sanna N Barkar MP - Börje Nahlbom (S) X

Sofia Jarl C X X

Totalsumma:  9 4

Reservation
Mot beslutspunkt 5 reserverar sig Bo Billborn (S), Patrik Andersson (S) 
och Sven-Inge Persson (S) till förmån för eget förslag.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr  2012:652/04

Ks § 338

Kommunal skattesats 2013

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Skattesatsen under år 2013 för Gagnefs kommun ska vara 22,72 kronor.

2. Detta beslut ändrar kommunfullmäktiges beslut 2012-10-22.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska fullmäktige fastställa den kommunala 
skattesatsen innan november månads utgång. Om kommunens budget 
fastställs under december månad, får fullmäktige när budget beslutas 
fastställa en annan skattesats om det finns skäl för det.

Kommunfullmäktige har redan 2012-09-24 beslutat att som resultat av 
avtalet mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas län hemställa till 
finansdepartementet om skatteväxling mellan kommunerna och landstinget 
med 23 öre.

Inför kommunfullmäktiges beslut om skattesats vid sammanträdet
2012-10-22 var intentionen att skattesatsen för 2013 skulle vara den 
skattesats som gällde 2012 (22,49 kronor) plus 0,23 kronor i skatteväxling 
totalt 22,72 kronor. Det var dock otydligt om det korrekta var att besluta 
om den lägre eller den högre satsen.

Förslaget var den gång att besluta om satsen 22,49 kronor. I efterhand har 
det visat sig att det korrekta hade varit att besluta om den högre satsen. 
Därför är det nödvändigt att kommunfullmäktige ändrar beslutet om 
skattesats för 2013 så att skattesatsen blir 22,72 kronor.

Ändringen av skattesatsen innebär att kommunen har ett oförändrat 
skatteuttag från sina medborgare.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 121022 § 194

Lagrum
Kommunallagen 8 kapitel 9 §.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:752/01

Ks § 339

Leva och bostrategi – struktur för kommunens framtida äldreomsorg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa kommunens struktur för den framtida äldreomsorgen och 
äldreboenden enligt följande:
1. Törnholns särskilda boende byggs om till trygghetsboende med sju 

lägenheter. Köket avvecklas.
2. Nyproduktion av 40 lägenheter som demensboende i direkt 

anslutning till Tjärnsjögården. Detta innebär dels att Gagnefsgården 
rivs och dels att gruppboendet för dementa i Dala-Floda avvecklas 
och får en annan inriktning. En avdelning på Tjärnsjögården 
konverteras till demensboende.

3. I Mockfjärd kommer pensionärslägenheterna vid Backvägen på sikt 
att omvandlas till trygghetsbostäder, vilket innebär att en 
samlingssal och möjligheter till gemensamma måltider tillskapas.

4. I Djurås kommer lägenheterna på Fagervägen på sikt att omvandlas 
till trygghetsboende, liksom lägenheterna på Snibbvägen i Gagnef.

5. Björbo serviceboende behålls.
6. Inriktningen vid Älvudden blir korttids- och boendeplatser för 

somatisk/multisjuka äldre.
7. Förändringarna kommer att genomföras successivt och utifrån hur 

behovet ser ut.

Ärendebeskrivning
Uppdraget att se över strukturen inom äldreomsorgen har sin bakgrund dels i 
att kommunen haft svårt att tillgodose behovet av demensplatser, och dels att 
lokalerna vid Törnholn och Gagnefsgården inte uppfyller de kvalitetsmässiga 
krav som verksamheten har och inte heller Arbetsmiljöverkets krav.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 339 forts.

I Gagnefs kommun finns idag en boendeform, särskilda boenden. Ett 
särskilt boende har bemanning dygnet runt upp till sjuksköterskenivå. Ett 
biståndsbeslut (enligt Socialtjänstlagen) krävs och man ska ha ett ganska 
omfattande vård- och omsorgsbehov för att ha rätt till en plats. En ny 
boendeform, så kallat trygghetsboende, blir alltmer efterfrågad. 
Trygghetsboende är en form av boende där det finns en viss tillgång till 
personal, gemensamhetslokal och möjligheter till gemensamma måltider.

Nya riktlinjer från Socialstyrelsen kommer att innebära att alla hyresgäster 
på äldreboenden ska biståndsbedömas utifrån individuella behov och 
bemanningen kommer att anpassas därefter. Detta kommer på sikt också att 
påverka utformningen av alla äldreboenden.

Bedömning
För att klara av framtidens äldreomsorg i Gagnefs kommun måste fler 
demensplatser tillskapas. En ombyggnation av befintliga lokaler bedöms 
inte motsvara kraven på en verksamhet med hög kvalitet för de boende och 
en god arbetsmiljö för de anställda. En nybyggnation av flera demensplatser 
är därför nödvändig. I och med att det nya demensboendet samlokaliseras 
med Tjärnsjögården uppnås flera effektiviseringsvinster, bland annat av kök 
och personal. Det möjliggör också att platser på Tjärnsjögården kan göras 
om till demensplatser om behovet skulle bli ännu större i framtiden.

Finansiering
En nybyggnation och en ombyggnation av Törnholn innebär investeringar i 
storleksordningen 105-110 mkr, vilket i sin tur innebär ökade kapitalkostnader. 
Genom samordningsvinster och lägre driftskostnader; personal och 
fastighetsdrift, kommer den totala kostnaden för verksamheten att bli cirka
5 mkr lägre än i dagsläget.

De bokförda värdena för Gagnefsgården, 1 700 tkr, och Törnholn, 3 000 tkr, 
kommer att belasta kommunen som en engångskostnad vid det tillfälle när 
fastigheten rivs resp byggs om.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 339 forts.

Beslutsunderlag
Äldreboendeutredning version 1.7, 2012-11-12, inklusive bilagor.

Tidigare beslut i ärendet
Au 120911 § 203

Yrkande
Bo Billborn (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:182/04

Ks § 340

Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport 
per 2012-10-31, inklusive årsprognos

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporten till handlingarna.

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

Per 2012-10-31 redovisas på kommunnivå ett resultatutfall på +31,0 mnkr. 
Vid delårsbokslutet var utfallet +24,2 mnkr. Förändringen orsakas inte 
huvudsakligen av reella resultatförbättringar, utan består till stor del av att 
intäkter och kostnader periodiseras på olika sätt i de två rapporterna. 
Kostnaderna för retroaktiva löner för lärarna och timanställda kommer 
betalas ut under december, och finns inte med i resultatet utan i prognosen.

Huvuddelen, 9,6 mkr, av överskottet beror på återbetalning av 
sjukförsäkringspremier avseende år 2007 och 2008.

Per 31/10 redovisas en prognos för 2012 som är 8,8 mnkr bättre än budget. 
Med denna budgetavvikelse förväntas kommunen uppnå ett resultat på
9,8 mnkr för hela 2012.

Prognosen är +855 tkr bättre än prognosen som lämnades vid 
delårsbokslutet. Prognosen för finansförvaltningen har försämrats något. 
Skatteintäktsprognosen har justerats ner med cirka 1,1 mnkr. Kostnaderna 
för pensionskostnaderna förväntas också bli en hel del lägre, vilket tar ut en 
del av effekten av intäktsminskningen.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 340 forts.

För verksamheternas del visar den senaste prognosen på ett avvik från 
budget på -1 735 tkr, vilket är en förbättring med +1 567 tkr från 
delårsbokslutet. Med tanke på att budget för 2012 innehåller besparingar på 
15-16 mnkr, varav en post på -5,1 mnkr i ofördelade besparingar är detta ett 
bra resultat. I praktiken räknar verksamheten med att hämta igen det mesta 
av detta sparbetinget. Samhällsbyggnadssektionen, Administrativ service 
och LSS har försämrat sin prognos sedan delårsbokslutet. Övriga 
verksamheter redovisar till dels rätt stora prognosförbättringar.

För investeringsbudgeten pekar prognosen på Samhällsbyggnadssektionen 
kommer att överskrida sin budget med -5 071 tkr. Detta beror framför allt på 
att Mockfjärdsskolan blivit dyrare än budgeterat. Inga andra 
prognosavvikelser har rapporterats in för investeringarna. 

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport per 2012-10-31 inklusive årsprognos, 14 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ekonomiavdelningen
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BESLUTSUNDERLAGm Gagnefs 
Datum Dm. SidaU kommun 
2012-11-21 2012:656/04 1 (6)
 

Taxor och avgifter Gagnets kommun år 2013 

Timtaxa tör livsmedelstillsyn 

1. Ändra timtaxan får livsmedelstillsyn till 980 kronor (800 kronor). 

Ärendebeskrivning 
Kontrollen av livsmedel ska enligt regeringsbeslut vara i sin helhet 
avgiftsfinansierad. Länsstyrelsen har vid de senaste revisionerna i 
kommunerna påpekad att man inte kan ha samma timkostnad får miljötillsyn 
som får livsmedelstillsyn då dessa kostnader ska beräknas på olika sätt. 

Ärendets beredning 
Miljö- och byggförvaltningen har vid miljöchefsträff i Falun tittat på hur 
timkostnaden skulle kunna beräknas. Vid den senaste träffen där Göteborgs 
tillsynsavdelning var närvarande diskuterades frågan ytterligare. 

Vid beräkning av tillsynstiden i Falun beräknas att en miljöinspektör har en 
effektiv tillsynstid av 1000 timmar. Det ger en kostnad på 800 kronor per 
timme. För livsmedelstillsynen får inte alla verksamheter som ingår i 
tillsynen räknas, kontrolltiden hamnar då på cirka 800 timmar. Men tillsynen 
ska ändå i sin helhet vara avgiftsfinansierad. Det betyder att kostnaden ska 
delas med ett mindre antal timmar och hamnar på cirka 1000 kronor. 

De beräkningar som gjorts av Göteborg kommuns har visat att timkostnaden 
får livsmedelstillsynen är cirka 20% högre än miljötillsynen. För Gagnefs 
kommun skulle det ge en timkostnad på 960 kronor för 2012 års kostnadsläge, 
uppräknat med index skulle det ge en timkostnad på 980 kronor får 2013. 

Bedömning 
Miljö- och byggfårvaltningen bedömer att den mall som bör användas är 
den som Göteborg har använt sig av. Göteborgs kommun har regelbundna 
träffar med livsmedelsverket och deras timavgift är redan tillämpad. 

Motivering till beslut 
Enligt regeringsbeslut ska livsmedelstillynen i sin helhet vara 
avgiftsfinansierad. Livsmedelsverket är informerat om Göteborgs 
beräkningssätt och har inte haft några invändningar. 

Postadress Besöksadress Växel E-post Bg Exp. 
Gagnefs kommun Farjbacksvägen 5 0241-15100 info@gagnef.se 472-4134 
785 80 GAGNEF 785 61 Djurås Fax Hemsida Org.nr. 

0241-15101 www.gagnef.se 212000-2155 
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Sotnings- och brandskyddstaxor 

2.	 Anta förändringar i sotnings- och brandskyddstaxor, enligt bilaga 1 och 2. 

Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun har bytt leverantör av ovanstående tjänster och har blivit 
offererad bifogade taxor. 

Taxehöjning gällande sporthall, gymnastiksalar, matsalar, 
övriga bokningsbara skolsalar och lP-skogen 

3.	 Anta föreslagen taxehöjning (from 2013-07-01) gällande sporthall, 
gymnastiksalar, matsalar, övriga bokningsbara skolsalar och lP-skogen. 

Ärendebeskrivning 
En översyn av taxor gällande sporthall, gymnastiksalar, matsalar, övriga 
bokningsbara skolsalar och lP-skogen har gjorts. Senast en höjning gjordes 
var 2006. 

Förslag taxehöjning fritid och idrott från 2013-07-01 

Förslag taxa/tirn Förslag taxa/tirn företag, Nuvarande taxa Nuvarande taxa 
föreningar och privatpersoner fOreningar privat och f<iretag 

Idrottshall 80 kr medi 160 kr medi 60 kr 140 kr 
Mockfiärd 40 kr mini 80 kr mini 20 kr 60 kr 
Dlurås gy. sal 60 kr 120 kr 50 kr 100 kr 
Små gy.salar 40 kr 80 kr 30 kr 60 kr 
Bastu 40 kr 80 kr 30 kr 60 kr 
Klassrum 40 kr 80 kr 30 kr 60 kr 
Hemkunskap 80 kr 160 kr 60 kr 120 kr 
Trä- o textilslöld 80 kr 160 kr 60 kr 120 kr 
Små matsalar 60 kr 110 kr 50 kr 100 kr 
Stora matsalar 80 kr 160 kr 60 kr 120 kr 
och Samlaren 

Beräknad total intäktsökning, 60 000 kronor. För IBF Gagnef, som har flest 
antal bokade timmar, skulle föreslagen ökning bli cirka 12 000 kronor/år. 

lP skogen 

Förslag taxa/dag Förslag taxa/dag Nuvarande taxa Nuvaran,~ 
föreningar övriga förening taxa övriga 

Toalettvagn 120 kr 600 kr 100 kr 550 kr
 

I Sekretariatsvagn 100 kr 400 kr 50 kr 300 kr
 

Tidtagare/startklocka 60 kr 250 kr 50 kr 200 kr
 

Högtalare, stor 60 kr 250 kr 50 kr 200 kr
 

Högtalare, liten 60 kr 250 kr 50 kr 200 kr
 

Beträffande lP-skogen tillkommer moms på ovanstående taxor. 

Beräknad total intäktsökning, 2 000 kronor 

I 
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Taxa för prövningsavgift och tillsyn enligt al
samt taxa för försäljning av folköl och tobak 

kohollagen 

4.	 Anta föreslagen förändring av taxa för prövningsavgift och tillsyn enligt 
alkohollagen samt taxa för försäljning av folköl och tobak. 

Förslag till ny taxa enligt alkohol- och tobakslagen: 

I Prövningsavgift Ny taxa I Nuvarand I 

e taxa 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller 10.000 kf 8.000 kr 
slutet sällskap inklusive ett kunskapsprov 

Nytt cateringtillstånd till slutna sällskap inkl kunskapsprov 10.000 kr l ~ 
Ny ansökan inom 3 månader efter tre (3) underkända prov 5.000 kr ny 
inkl ett (l) kunskapsprov 

Utvidgat tillstånd (permanent)	 5.000 kr 4.000~ 
Utvidgat tillstånd (tillfälligt)	 1.000 kr 1.000 kr 

Betydande förändring i bolag (tex från HB till AB eller 5.000 kr ny 
byta av hela personalkretsen) 

Mindre förändring i bolag (tex byta av bolagsman) 1.000 kr ny 

Tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe inkl ett 5.000 kr ny 
(l) kunskapsprov 

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang 2.000 kr ny 

Serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme (för 2.500 kr 
nyl

flera krögare som redan innehar egna serveringstillstånd) 

Tillfälligt tillstånd till allmänhet (redan etablerad) 4.000 kr 4.000 kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänhet (extern) 8.000 kr 8.000 kr 

Tillfälligt tillstånd, slutna sällskap 1.000 kr 700 kr 

Kunskapsprov 2 och 3 eller övriga där kunskapsprov ej 2.000 kr/prov ny 
ingår i avgiften för stadigvarande tillstånd till allmänheten 
eller slutet sällskap 

Kunskapsprov 2 och 3 för tillfälligt tillstånd till 1.000 kr/prov I 
allmänheteb eller catering till slutet sällskap eller 1

provsmakning 

Påminnelseavgift för restaurangrapport 1.500 kr ~ 
Anmälan av försäljning av folköl och/eller tobak 1.500 kr ny 

Tillsyn av försäljning av folköl och/eller tobak 900 kr/timme ny 

Tillsynsavgift serveringstillstånd, fast del 2.000 kr 1.000 kr 
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Rörlig taxa för tillsyn: 

~ Årsomsättning alkohol i kronor Ny taxa Nuvarande taxa 

0-50.000 Okr Okr 
f----------------t---------I----------

50.001-250.000 2500 kr 2500 kr 

250.001-500.000 3500 kr 3500 kr 
500.001-750.000 4500 kr 4500 kr 

f----------------+-----------+------

750.001-1.000.000 5500 kr 5 500 kr 

1.000.001-2.000.000 7500 kr 7500 kr 

2.000.001-3.000.000 10000 kr 10000 kr 

3.000.001-4.000.000 12000 kr 12000 kr 
f--------4--.0-0-0-.0-01---5.-00-0-.0-0-0---+-----14-00-0-kr-t------14-000 krl 

5.000.001-6.000.000 15000 kr nY------l 

6.000.001-7.000.000 16000 kr nY --1 
7.000.001-- 17000 kr ny ~ 

Om bristande efterlevnad medför extra tillsyn som går utöver den nonnala 
tillsynen föreslås att en timavgift tas ut för nedlagd tid med 900:-/timme. 

Ärendebeskrivning 
Enligt alkohollagen får kommunen ta ut avgifter för ansökningar samt 
tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd. Avgifterna skall så långt möjligt 
täcka kommunens kostnader för handläggning och tillsyn. Förutom den 
tillsyn som utförs direkt på plats på krogen skall avgifterna täcka bl.a 
service och rådgivning till krögarna, utbildning i Ansvarsfull 
alkoholservering, administration, samverkan mellan berörda myndigheter, 
utskottspolitikernas arbete, intern utbildning, kontorsmaterial. 

En översyn av Gagnefkommuns taxor inför 2013 avseende ansöknings- och 
tillsynsavgifter för serveringstillstånd har gjorts. Nuvarande avgifter har 
jämförts med några andra kommuner främst i Dalarnas län men även med 
några kommuner utanför länet. Det är främst ansökningsavgifterna som 
behöver justeras och kompletteras där Gagnef i vissa fall ligger något lägre. 
När det gäller tillsynsavgifterna behöver bl.a. den fasta avgiften höjas. Gagnef 
har tidigare samma taxor avseende serveringstillstånd som Leksands 
kommun. I Leksand har föreliggande förslag antagits i utskottet för 
samhällsbyggnad men har förslaget har ännu inte tagits i kommunfullmäktige. 

I den nya alkohollagen som trädde ikraft 1 januari 2011 (2012:1622) har det 
skapats möjligheter att ansökan om nya typer av serveringstillstånd samt att 
kommunen skall genomföra kunskapsprov med de sökande. Taxan behöver 
därför kompletteras med med följande avgifter: 

• Cateringtillstånd för slutna sällskap 
• Gemensam serveringsyta 
• Provsmakning vid tillverkningsställe 
• Provsmakning vid arrangemang som mässor och liknande 
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När det gäller avgift för kunskapsprov föreslås det första provet ingå i 
ansökningsavgiften. Om man ej lyckas med första provet föreslås att avgift 
tas ut för prov två och tre. 

Taxan behöver vidare justeras med några andra avgifter som tidigare inte 
funnits med i taxan men som kommunen har rätt att debitera avgift för. 

• Betydande förändringar i bolag 
• Mindre förändringar i bolag 
• Ny ansökan inom 3 månader efter 3 underkända prov 
• Påminnelseavgift för restaurang rapport som ej inkommit tid 

Tillsynsavgiften för serveringstillstånd består idag aven fast och en rörlig 
del. Den fasta är nu 1000:-. Där föreslås en höjning till 2000:-. 

När det gäller försäljning av folköl och tobak föreslås en förändring till att i 
anmälningsavgift ta 1.500 kr som ska innefatta registrering och en första 
kontroll/tillsynsbesök. 

I den rörliga delen behöver inga ändringar göras förutom att taxan behöver 
utökas med några intervaller samt att en timavgift bör tas ut av de som kräver 
extra tillsyn utöver den ordinarie tillsynen på grund av missförhållanden. 

Taxa inom förskola/familjedaghem 

5.	 Ta bort den tidsdifferentierad maxtaxan och införa hel maxtaxa inom 
förskola/familj edaghem enligt: 

Barn	 ~axtaxa -~1 "Inkomst intervall 
kr/mån Gagnefs kommun /mån I 

100-41 999 1	 3,00% 

0-41 999 2 2,00% 

0- 41 999 3 1,00% 

42000 och mer 1 1 260,00 kr 

42000 och mer 2 840,00 kr 

42 000 och mer 3 420,00 kr 

Ärendebeskrivning 
I Gagnef är maxtaxan tidsdifferentierad i två perioder, 0-24.59/h vecka och 
25/h och mer per vecka. Kommunen kan välja olika modeller för hur taxan 
kan läggas upp bara man håller sig inom taket för maxtaxa. Leksands 
kommun har hel maxtaxa medan Borlänge kommun har tidsdifferentierad 
taxa. 

Maxtaxan är inkomstrelaterad. Det yngsta barnet räknas som barn 1. 
Barn 4 har ingen avgift. 
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Gagnefs nuvarande modell för maxtaxa: Förskola/familjedaghem 
I 

Inkomst intervall Barn 0-24,59 tim/ vecka I 25 tim och mer /vecka I 

kr/mån 

0-41 999 1 2,00% 3,00% 

0-41 999 2 1,00% 2,00% 

0- 41 999 3 0,50% 1,00% 

42000 och mer 1 840,00 kr 1 260,00 kr 

42000 och mer 2 420,00 kr 840,00 kr 

42000 och mer 3 210,00 kr 420,00 kr 

Under perioden januari till juni 2011 var det ett snitt på cirka 500 barn 
inskrivna i förskolan och familjedaghemmet. 250 av dessa barn nyttjande 
barnomsorg inom tidsintervallet 0-24.59 timmar/vecka. Av dessa barn var 
cirka 130 barn till föräldralediga och arbetslösa, 15 timmars barn. 

Medelinkomsten i Gagnef2009 var 233 tkr. 

Hel maxtaxa 
För att göra en mer säker uppskattning av vad införandet av hel taxa skulle 
innebära, så måste man ta hänsyn dels till hushållens samlade inkomster 
dels till andelen syskon inskrivna i förskolan. 

Sannolikt kommer att antal barn nyttja mer tid i förskolan, medan en grupp 
15 timmars barn sannolikt skulle avstå att nyttja förskolan. 

Nedanstående schablonberäkning visar på en möjlig intäktsförstärkning om 
hel maxtaxa införs i kommunen. 

Genomsnittlig inkomst per hushåll/månad: 
36.000 kr x 2% = 720 kr (-360 kr*) 360 x 250 = 90.000 kr/månad x 12 = 1,080,000 kr 

* Betalar idag halvmaxtaxa ca 1% 

Ärendets beredning 
Alla taxor och avgifter som inte höjs regelbundet med index bör revideras 
varje år med hänsyn till kostnadsläget (KPI) så kommunen åtminstone kan 
ta ut avgifter för att få kostnadstäckning. Dessutom bör hänsyn tas till 
liknande taxor och avgifter som i grannkommunerna. 

Bilagor 
1. Beräkning av sotningstaxa 2012,2012-08-22, fyra sidor. 
2. Taxa för brandskyddskontroll, två sidor. 



Beräkning av sotningstaxa 2012 

Kommun/Distrikt I~G:.=.ag;;Ln..:...:.e...:.....f 1 

Datum I 2012-08-221 Klockan I 11 :311 

Utförd av IBernt Sundberg ---JI ~ Resultat ---_--.L.::..::....:..:...:.:......::..=~~.:..>iL 

Ingångsvärden för denna beräkning Nytt tim pris 

Timpris, gällande taxa (ej avrundat) 410,00 kr III 425,21 kr I 

Fördelning av kostnaderna i timpriset 
Lönerelaterade kostnader 80,00% 
Övriga kostnader uppräkans med KPI 20,00% 

Sotningsindex (3,71 %) 3,71%1 

Kommuninvånare, antal Ingångsvärde gällande taxa 1 _ 

Nytt värde? . .....J 

Nytt årsarvode 

I kr I 

Taxeperiod införs fr o m 2012-07-01 
I----=~=-.:::....:...-=-.:....I 

gäller t o m 2013-03-31 
'--_......;;;;~...=;....=--=-.:..J 

Solningstaxa 2012 INDEXUPPRÄKNING/Grundlormulär/2012-08-23/13:54 © Göran Anderberg 



SOTNINGSTAXA IGagnef 

Sotningsindex 3.,71% IObjektspriser vid nedan angivet timpris avrundas till 

Numrering enligt sotningstaxan. 
Beräknad för taxa (ej avrundat) 

Minutpris 

1 Objekt i småhus 

1.1 Grundavgift 
1.1.1 Helårsbebott	 minuter 
1.1.2 Fritidsbostad	 minuter 

1.2 Objekt 
1.2.1.1 Värmepanna olja 
1.2.1.1.1 Miljögodkänd 
1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle 
1.2.1.2.1 Miljögodkänd 
1.2.2.1 Braskamin 
1.2.3.1 Lokaleldstad 

1.3 Tilläggsavgift 
1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0-2,5 m 
1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6-5,0 m 

2 Övriga objekt 
2.2 Värmepanna - 50 Mcal/h 

51 - 100
 
101 - 150
 
151 - 200
 
201 - 250
 
251 - 300
 

2.2 Sidopanna - 50 Mcal/h 
51 - 100
 

101 - 150
 
151 - 200
 
201 - 250
 
251 - 300
 

2.3.1 Separat rökkanal 
4.2 Hämtning av stege 
4.3 Adm inistrationsavg 

14.5	 Timersättn inq 
Kommentar 

närmast hela krona 
Nu gällande 

kr/tim 
kr 

410,00 
6,83 

Objektstid Pris 

25,32 173,00 
30,32 207,00 
30,32 207,00 
32,50 222,00 
22,50 154,00 
20,00 137,00 

3,84 26,00 
9,48 65,00 

Enll.1-2 
46,94 321,00 
54,43 372,00 
62,49 427,00 
65,65 449,00 
70,36 481,00 
16,18 111,00 
29,47 201,00 
36,96 253,00 
45,02 308,00 
48,18 329,00 
52,89 361,00 

4,00 27,00 
6,00 41,00 
9,00 62,00 

60,00 410,00 

Fr o m 2012-07-01 
Tom 2013-03-31 
kr/tim 425,21 

kr 7,09 

Objektstid Pris 

15,55 110,00 
25,55 181,00 

25,32 179,00 
30,32 215,00 
30,32 215,00 
32,50 230,00 
22,50 159,00 
20,00 142,00 

3,84 27,00 
9,48 67,00 

Enll.1-2 
46,94 333,00 
54,43 386,00 
62,49 443,00 
65,65 465,00 
70,36 499,00 
16,18 115,00 
29,47 209,00 
36,96 262,00 
45,02 319,00 
48,18 341,00 
52,89 375,00 

4,00 28,00 
6,00 43,00 
9,00 64,00 

60,00 425,00 

Sotningstaxa 2012 INDEXUPPRÄKNING/2012-08-23 C-G Anderberg 



Sotningstaxa	 Period 2012-07-01--2013-03-31 
Tillämpningsområde 

Gagnef 
För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete 
eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa. 

Kronor 
1.	 Objekt i småhus exkl. moms 
1.1	 Grundavgift 

Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie 
sotningstur per gång 

1 Helårsbebott hus (Antal minuter' minutpris) 15,55 minuter 110,00 kr
 
2 Fritidshus (Antal minuter' minutpris) 25,55 minuter 181,00kr
 

1.2 Objektsavgift (kr/enhet) 
Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande 
rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal. 

1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60kW) 
a) eldad uteslutande med olja 179,00 
b) miljögodkänd för olja 215,00 
c) eldad helt eller delvis med fast bränsle 215,00 
d) miljögodkänd för fast bränsle 230,00 

2 Braskamin 159,00
 
3 Lokaleldstad 142,00
 

1.3	 Tilläggsavgift 
1	 Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd
 

1) 1,0-2,5 m 27,00
 
2) 2,6-5,0 m 67,00
 
3) Mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.5.
 

2.	 Övriga objekt 
2.1	 Inställelseavgift 

Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets 
utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 km från 
arbetslokalerna. 

För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den
 
proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och
 
timme med pris, som anges i 4.5.
 

2.2 
1	 Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och
 

förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna största sotade
 Normal
värmepannan uttas ersättning enligt kolumn a och för var och en av effekt 
de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b. Mcal/h (ca KW) kolumn a kolumn b 

enligt 
-50 (- 60) 1.1 och 1.2 115,00 

51 - 100 (61 - 120) 333,00 209,00 
101 - 150 (121 - 180) 386,00 262,00 
151 - 200 (181 - 240) 443,00 319,00 
201 - 250 (241 - 300) 465,00 341,00 
251 - 300 (301 - 360) 499,00 375,00 

2	 För sotning eller rensning av annat än under 1. och 2.2.1 angivet
 
objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5.
 
Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter
 
tidsåtgång.
 

2.3	 Tilläggsavgift 
I 

1	 Separat rökkanal till sidopanna 28,00 
2	 Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt
 

2.2.1; timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa
 
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.
 

3.	 Undersökningsarbeten m m 
1	 För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas
 

ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt
 
transportersättning enligt 4.3.
 

Sotningstaxa 2012 INDEXUPPRÄKNING/Sotningstaxal2012-0B-23/1355 
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4. Särskilda bestämmelser Kronor exkl. moms 
1 Om vid utförande av arbete enligt 1.2., 1.3. och 2.2.1 

undantagsförhållande föreligger genom avvikelse av nedan nämnt 
slag, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. 

a) sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr 
åtkomlighetsregler iSBN). 
b) anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt 
försvårar användning av standardverktyg. 
c) för sotningens genomförande erforderlig demontering och 
montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan 
omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller övertiger i 4.5. 
angiven debiteringsperiod. 

d) blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka. 
e) användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av 
svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än 
normalt på grund av anläggningsfel. 
f) fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d. 

2 För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill 43,00 
uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift med 
dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 4.5, 
därest tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri angiven 
debiteringsperiod. 

3 För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av 64,00 
rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på 
härför tillkännagiven tidpunkt, 
uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som 
anges i 4.5. samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för 
den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2 samt en 
administrationsavgift av 

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det 
belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till 
förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i 
kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning. 

Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga 
körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den 
verkliga kostnaden. 

4 För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att 
objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning 
per man och timme med pris som anges i 4.5 samt tillägg 
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

5 Timersättning utgår med 425,00 
innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete 
under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel 
kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel 
halvtimme. 

I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och 
omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet. 

Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningtiden till och 
från arbetsplatsen. 

6 I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk 
utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, 
exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning 
enligt överenskommelse med den betalande. 
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Taxa för brandskyddskontroll t.o.m. 2013-03-31 
Tilläm pningsom råde 
Gagnef 

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter 
utgår ersättning enligt denna taxa. 

Angivna avgifter exkl. moms. 

1.	 Objekt i småhus 
1.1	 Grundavgift Kronor 

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll 

1 Helårsbebott hus (570,40/60 x15,55 x 1,5)	 222,00 

2 Fritidshus (570,40/60 x 25,55 x 1,5)	 364,00 

Alternativ A 
1.2	 Kontrollavgift 

1	 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal (45 min) 428 

2	 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som (1) 190,00 
(20 min) 

1.3	 Tilläggsavgift 
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas 
ersättning för mertiden med pris 570,40/tim. 

Alternativ B 
1.2	 Kontrollavgift 

Kontrollavgift utgår med pris 570,40 

2.	 Ovriga objekt 
2.1	 Kontrollavgift 

Kontrollavgift utgår med pris 570,40/tim. 

3.	 Avgift för efterkontroll 
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges 

i 4.4 samt transportersättning. 

4.	 Särskilda bestämmelser 
1	 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl 

för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris 570,40/tim samt transportersättning. 
Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av 
97 kronor 

2	 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet
 
fram och åter till förrättningsplatsen.
 
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För
 
annat tranSDortmedel än bil utaår ersättnina med den verkliaa kostnaden.
 

Taxa för brandskyddskontroll 2004-10-15 



3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie 
arbetstid. utgår ersättning med pris 570,40/tim samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet 
föranleder. 

4 Timersättning utgår per man med 570,40 kronor. 
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. 
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. 

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden 
till och från arbetsplatsen. 

5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för 
protokollering av brandskyddskontrollen. 

5. Indexreglering av taxan 
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna 
Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat 
Sotningsindex. 

Taxa tör brandskyddskontroll 2004-1 0-15 


