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Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.20

Beslutande
Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande

Anki Enevoldsen (C) Irene Homman (S)
Fredrik Andersson (C) Alf Johansson (S)
Jan Bergman (C) Ann-Gret Olsson (S)
Birgitta Ihlis (M) Patrik Andersson (S)
Anders Bengtsson (KD) Sanna N Barkar (MP)

Tjänstgörande ersättare Irene Jonasson (C) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C)
Irma Rönnbäck (M) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M)

Övriga närvarande
Ersättare Christer Iversen (FP) Börje Nahlbom (MP)

Kjell Andersson (C) Erik Warg (C) §§ 2-38, 48, 50, 52-53

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef
Håkan Elfving, skolchef
Erika Hellman, samhällsbyggnadschef
Aina Gustavsson, sektionschef Hemtjänst/SÄBO, § 17, del av § 48
Mats Fogelström, fastighetschef, del av § 17, del av § 48
Jonas Brunzell, mätningsingenjör, § 17, del av § 48
Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 17-19, 26, 27, 29, 48
Håkan Eriksson, ställföreträdande ekonomichef, § 20
Ulla Immler, föreningskonsulent, § 20
Kent Mattsson, fastighetsingenjör, § 38, del av § 48
Annika Nordin, sektionschef IFO/LSS-psykiatri, § 52

Förtroendevalda Jaak Kerstell (C), kommunfullmäktiges ordförande

Övriga Gunnar Johansson, konsult, Projektledarbyrån AB, §§ 17, 48
Göran Kihlström, konsult, Structor, § 17, del av § 48

Justering
Justerare Irene Homman (S)

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2013-02-21, kl. 15.00

Justerade paragrafer §§ 2-70

Underskrifter
Sekreterare _________________________

Anna-Lena Palmér

Ordförande _________________________
Sofia Jarl (C)

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2013-02-19

Datum för anslags uppsättande 2013-02-21 Datum då anslaget tas ned 2013-03-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

Underskrift _________________________
Anna-Lena Palmér
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Dnr 2012:457/73

Ks § 2

Medborgarförslag om äldreomsorgen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå  medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag från Per Almén till kommunfullmäktige föreslås att 
skapa fler platser anpassade för demensboende.

Ärendet har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.

Motivering till beslut
Inom kommunstyrelsens verksamhet pågår ett arbete med att utveckla 
äldreomsorgen. Utgångspunkten är det underlag och presentationer som har 
utarbetats och delgivits inom äldreboendeutredningen för Gagnefs kommun 
från år 2011 till dags datum.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 4.
Tjänsteutlåtande, Hemtjänst/Säbo, 2012-11-28, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 120924 § 154.
Medborgarförslag, 2012-06-19, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2009:767/45

Ks § 3

Medborgarförslag om avfallshantering fritidshus

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anse medborgarförslaget besvarat.

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”

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”.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 3 forts.

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.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 5.
Protokollsutdrag, GTAB 121004 § 66, dnr 2012/2.
Protokollsutdrag, Ks 120904 § 253.
Protokollsutdrag, Au 120814 § 169.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2012-06-14, två sidor.
Protokollsutdrag, Kf 091207 § 93.
Medborgarförslag, 2009-11-02, tre sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 6

Dnr 2010:397/45

Ks § 4

Medborgarförslag om sophantering i fäbodar och 
fritidshusbebyggelse inom Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anse medborgarförslaget besvarat.

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 blev genomförda i samband med den information och 
svarsblankett som skickats ut till alla fritidshusägare under vecka 27, 2012.

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 
2012 med de fyra kommunerna som är ägare till Dala Vatten och Avfall AB.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 4 forts.

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 6.
Protokollsutdrag, GTAB 121004 § 66, dnr 2012/2.
Protokollsutdrag, Ks 120904 § 254.
Protokollsutdrag, Au 120814 § 170.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2012-06-14, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 100607 § 73
Medborgarförslag, 2010-06-07, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2010:644/45

Ks § 5

Medborgarförslag om sopavgifter för sommarstugor, 
fäbodstugor med mera

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anse medborgarförslaget besvarat.

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.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 7.
Protokollsutdrag, GTAB 121004 § 66, dnr 2012/2.
Protokollsutdrag, Ks 120904 § 255.
Protokollsutdrag, Au 120814 § 171.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2012-06-14, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 101101 § 160.
Medborgarförslag, 2010-10-08, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2010:833/45

Ks § 6

Medborgarförslag om förslag till lokal sophämtningsförordning 
för Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anse medborgarförslaget besvarat.

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.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 6 forts.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 8.
Protokollsutdrag, GTAB 121004 § 66, dnr 2012/2.
Protokollsutdrag, Ks 120904 § 256.
Protokollsutdrag, Au 120814 § 172.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2012-06-14, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 101213 § 192.
Medborgarförslag, 2010-12-09, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2011:510/45

Ks § 7

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anse medborgarförslaget besvarat.

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.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 9.
Protokollsutdrag, GTAB 121004 § 66, dnr 2012/2.
Protokollsutdrag, Ks 120904 § 257.
Protokollsutdrag, Au 120814 § 173.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2012-07-31, en sida.
Gagnef Teknik AB, remissvar, 2012-02-23, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 110926 § 83.
Medborgarförslag, 2011-06-23, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2010:578/45

Ks § 8

Motion om översyn av kommunens avfallshantering

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anse motionen besvarad.

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 
jordens 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
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Ks § 8 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.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 10.
Protokollsutdrag, GTAB 121004 § 66, dnr 2012/2.
Protokollsutdrag, Ks 120904 § 258.
Protokollsutdrag, Au 120814 § 174.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2012-06-14, två sidor.
Protokollsutdrag, Kf 100927 § 100.
Motion, 2010-09-13, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:371/45

Ks § 9

Motion om sophantering i Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anse motionen besvarad.

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.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 9 forts.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 11.
Protokollsutdrag, GTAB 121004 § 66, dnr 2012/2.
Protokollsutdrag, Ks 120904 § 259.
Protokollsutdrag, Au 120814 § 175.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2012-06-14, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 120604 § 125.
Motion, 2012-05-23, en sida.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sanna N Barkar (MP): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Sanna N Barkar (MP) 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.

Reservation
Mot beslut reserverar sig Sanna N Barkar (MP) till förmån för eget förslag.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2011:848/29

Ks § 10

Motion om äldreboende i Mockfjärd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (S) att 
kommunen snarast planerar, bygger och driver tio stycken lägenheter/ 
äldreboende på kommunal mark eller på mark i centrala Mockfjärd.

Motivering till beslut
Pensionärslägenheterna vid Backvägen i Mockfjärd kommer på sikt att 
omvandlas till trygghetsbostäder, vilket innebär att en samlingssal och 
möjligheter till gemensamma måltider tillskapas enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2012-12-03, § 223, Leva och bostrategi.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 12.
Tjänsteutlåtande, Hemtjänst/Säbo, 2013-01-14, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 111205 § 174.
Motion, 2011-11-16, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2011:849/29

Ks § 11

Motion om äldreboende/gruppboende i Djurås och Djurmo

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (S) att 
kommunen undersöker lämpliga platser för byggnationer och bygger fem 
lägenheter i Djurmo och fem lägenheter i Djurås, enligt modell gruppboende 
Dala-Floda.

Motivering till beslut
Kommunfullmäktige har 2012-12-03, § 223, beslutat om Leva och bo 
strategistruktur för kommunens framtida äldreomsorg. Nyproduktion av 
40 lägenheter tillskapas som demensboende i direkt anslutning till 
Tjärnsjögården. En avdelning på Tjärnsjögården konverteras till 
demensboende. Totalt 48 demensboendeplatser.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 13.
Tjänsteutlåtande, Hemtjänst/Säbo, 2013-01-14, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 111205 § 175.
Motion, 2011-11-16, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 18

Dnr 2011:851/29

Ks § 12

Motion om att överlåta Gagnefsgården till Gagnefsbostäder AB 
för att bygga lägenheter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige förslår Per-Arne Leck (S) att 
Gagnefs kommun överlåter Gagnefsgården till Gagnefsbostäder AB för 
en krona för att bygga lägenheter.

Motivering till beslut
Det finns ett beslut i kommunfullmäktig 2012-12-03, § 223, om 
nyproduktion av 40 lägenheter som demensboende i direkt anslutning 
till Tjärnsjögården.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 14.
Tjänsteutlåtande, Hemtjänst/Säbo, 2013-01-14, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 111205 § 176.
Motion, 2011-11-16, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 19

Dnr 2012:125/73

Ks § 13

Motion om äldreomsorgen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.

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

Motivering till beslut
Kommunen inför bemanningskrav i äldreomsorgen
Inför 2014 kommer nya riktlinjer från socialstyrelsen som innebär att alla 
hyresgäster som är beviljade ett särskilt boende i kommunen ska individuellt 
biståndsprövas. De nya reglerna ska reglera tillgången på omsorgspersonal 
samt hälso- och sjukvårdspersonal inom äldreomsorgen.

Kommun inrättar en äldreomsorgsinspektör
Sektionschef finns idag anställd i äldreomsorgen med inriktning 
socialtjänstlagen. Arbetsuppgifterna består av att se och bedöma helheten 
i verksamheterna, dels att granska innehållet utifrån socialtjänstlagens 
intentioner, samt stödja utveckling av kvaliteten i verksamheterna.
I uppdraget ingår att genomföra kvalitetsinspektioner.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 20

Ks § 13 forts.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska anställs direkt under nämnden
Medicinskt ansvarig sjuksköterska leds av en centralt placerad 
verksamhetschef (sektionschef) inom vård och omsorg. Verksamheten 
svarar för att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan får möjlighet att 
fullgöra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Verksamhetschef 
och medicinskt ansvariga sjuksköterska fastställer formerna för fortlöpande 
samverkan och samråd i frågor som gäller verksamhetens kvalitet och 
säkerhet. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är också en viktig resurs 
för verksamhetschefen i frågor som gäller mål, policy, ramar, struktur, 
resultat samt resursanvändning.

Ett kommunalt akutnummer mot vanvård öppnas
Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att den som 
arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är 
skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för 
missförhållanden i verksamheten. Socialstyrelsen har utgivit föreskrifter och 
allmänna råd SOS:FS 2011:5 om tillämpningen av Lex Sarah. Personal som 
upptäcker missförhållanden är skyldig att omedelbart rapportera detta. 
Anmälan görs till närmaste chef. Denne har att omedelbart vidta adekvata 
åtgärder. Sektionschef ansvarar för att utredning sker enligt Lex Sarah, och 
anmäler händelsen till kommunstyrelsen. Rutiner finns framtagna gällande 
Lex Sarah i kommunen.

Kommunen stärker anhörigas ställning
Anhörigas behov av information och stöd tillgodose enligt följande;
- Möten – kontakt med anhöriga erbjuds idag enskilt eller i grupp
- Näransvarig har en kontinuerlig kontakt med anhöriga om 

omsorgstagaren önskar det
- Anhöriga ges möjlighet att delta i genomförandeplan om omsorgstagaren 

önskar
- Omsorgstagaren ska företrädas av en god man eller en närstående då 

han/hon saknar förmåga att själv ta ställning i olika frågor som rör 
omsorgen.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 21

Ks § 13 forts.

Offentlighetsprincipen ska krävas i all offentligt finansierad verksamhet
Offentlighetsprincipen föreligger i kommunens verksamhet.

Införs meddelarfrihet för personal i offentligt finansierad verksamhet
Meddelarfrihet föreligger i kommunens verksamhet varför någon åtgärd i 
denna del ej erfordras.

Kompetenskrav och vidareutbildning införs för all omsorgspersonal
Kommunen har redan idag att leva upp till ett åtagande som gäller enligt lag.
Enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen ska kommunerna 
tillhandahålla insatser av god kvalitet. 
Regeringen har under åren 2011-2014 avsatt medel till riktade insatser inom 
äldreomsorgen.
Gagnefs kommun har tagit del av stimulansmedel 2011-2013 för 
vidareutbildning av personal inom vård och omsorg.

Det införs sanktionsavgifter direkt till den äldre
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift 
(sanktionsavgift) finns i socialtjänstlagen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 15.
Tjänsteutlåtande, Hemtjänst/Säbo, 2013-01-14, tre sidor.
Protokollsutdrag, Kf 120312 § 6.
Motion, 2012-02-21, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 22

Dnr 2012:359/29

Ks § 14

Motion om att prioritera nyproduktion av demensboende med 
45 boendeplatser

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår socialdemokraterna, genom 
Bo Billborn (S), att uppdra till Gagnefsbostäder AB att omgående påbörja 
planering för byggande av demensboende med 45 boendeplatser.

Motivering till beslut
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-03, § 223 om Leva och bostrategi 
– struktur för kommunens framtida äldreomsorg. Beslutet innebär att det 
planeras nyproduktion av 40 lägenheter som demensboende i direkt 
anslutning till Tjärnsjögården. En avdelning på Tjärnsjögården konverteras 
till demensboende.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 16.
Tjänsteutlåtande, Hemtjänst/Säbo, 2013-01-14, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 120604 § 124.
Motion, 2012-05-15, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 23

Dnr 2012:260/04

Ks § 15

Motion om att inrätta en inomkommunal klimatfond

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har, genom Sanna N Barkar (MP) och Börje Nahlbom (MP), 
föreslagit att  kommunstyrelsen ska få i uppdrag att återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag till inomkommunal klimatfond utifrån 
motionens intentioner.  

En inomkommunal klimatfond skulle få sina intäkter genom att de olika 
verksamheterna ”betalar” en avgift när man använder bil eller flyg i tjänsten. 
Dessa medel kan sedan användas för att genomföra åtgärder som minskar 
klimatbelastningen. Syftet med en intern klimatfond är att få till ett ändrat 
beteende och minska klimatbelastningen.

Motivering till beslut
Syftet och intentionen med en klimatfond är god. I den kommunala 
verksamheten, exempelvis hemtjänsten och vaktmästare, måste dock bil 
användas i tjänsten och en klimatfond skulle bara ytterligare öka 
kostnaderna för verksamheten. 

Det kan vara så att bilkörandet i vissa fall kan effektiviseras och minskas. 
Detta bör dock kunna åstadkommas på andra sätt, exempelvis genom 
åtgärder inom ramen för andre styrdokument; exempelvis trafikpolicy, 
miljöplan, energi- och klimatplan, utan den administration som en 
klimatfond skulle skapa.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 17.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2013-01-18, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 120423 § 63.
Motion, 2012-05-15, en sida.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 24

Ks § 15 forts.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sanna N Barkar (MP): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Sanna N Barkar (MP) 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.

Reservation
Mot beslut reserverar sig Sanna N Barkar (MP) till förmån för eget förslag.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 25

Dnr 2012:287/88

Ks § 16

Motion om Aktivitetshuset och biblioteksfrågan vid Kyrkskolan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Gagnef har genom Bo Billborn (S) inkommit med en 
motion angående Aktivitetshuset och biblioteksfrågan i Gagnefs kyrkby. 
Motionsställaren föreslår en tillfällig lösning med baracker för folk- och 
skolbibliotek vid Kyrkskolan i Gagnef.

Motivering till beslut
Man har tidigare utrett möjligheten att den barack som idag finns uppställd 
på Kyrkskolans skolgård används till bibliotek. Den visade sig olämplig för 
såväl skolbiblioteksverksamhet som biblioteksverksamhet för allmänheten.

Att hyra/köpa in nya baracker och använda dem till integrerat folk- och 
skolbibliotek är möjligt. Det skulle kunna vara en tillfällig lösning, men inte 
lösa frågan med bibliotekslokal på längre sikt.

För att kunna fungera som integrerat folk- och skolbibliotek finns vissa krav 
på lokalerna. Ett integrerat folk- och skolbibliotek bör vara tillräckligt stort 
för att rymma en hel skolklass om cirka 25 barn samtidigt. Vidare ska lokalen 
vara handikappanpassad. Här finns standardiserade krav på bland annat 
handikapptoalett, åtkomst från handikapparkering och även vissa krav på 
ventilation och andra tekniska krav på offentliga byggnader. Ytan bör uppgå 
till cirka 90 m2. Om dessa krav på lokalerna och deras placering uppfylls, är 
det fullt möjligt att bedriva integrerad folk- och skolbiblioteksverksamhet i 
tillfälliga lokaler såsom till exempel baracker. På längre sikt är en permanent 
lösning att föredra.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 26

Ks § 16 forts.

Ärendets beredning
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kontakt har tagits med kommunens fastighetsingenjör angående de 
praktiska frågorna kring motionsställarens förslag till lösning. 

Det har då framkommit att det krävs ett tillfälligt bygglov för att sätta upp 
baracker. Detta kan löpa på fem år. I vissa speciella fall beviljas en period 
om ytterligare fem år. När bygglovet är beviljat, skrivs ett avtal med ett 
företag som hyr ut baracker. Kostnaden för att hyra bestäms av 
hyresperioden och eventuella anpassningar av baracken. Kommunen har 
själva att bereda marken, dra fram vatten och avlopp och ordna med el.

Finansiering
Kostnader för att köpa/hyra baracker samt att anpassa dessa till skol- och 
folkbiblioteksverksamhet är beroende av vilka förutsättningar som gäller 
avseende tidsperiod, om det finns vatten och avlopp och hur marken är 
beskaffad där baracken placeras.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 18.
Tjänsteutlåtande, Skolsektionen och Kulturavdelningen, 2012-09-13, två sidor.
Protokollsutdrag, Kf 120423 § 64.
Motion, 2012-04-18, en sida.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Alf Johansson (S): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Alf Johansson (S) 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.

Reservation
Mot beslut reserverar sig Irene Homman (S), Alf Johansson (S),
Ann-Gret Olsson (S) och Patrik Andersson (S) till förmån för eget förslag.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 27

Dnr 2012:752/01

Ks § 17

Ombyggnation av Törnholns äldreboende

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Investeringsmedel om högst 13 500 tkr avsätts till ombyggnation av 
Törnholns äldreboende.

2. Finansiering av investeringen ska ske genom upptagande av lån.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-05 om struktur för äldreomsorgen i 
Gagnefs kommun. Steg ett i omstruktureringen är en ombyggnation av 
Törnholns äldreboende.

Projektering pågår och ritningar har tagits fram för tillskapande av sju 
trygghetslägenheter, dagverksamhet för dementa och lokaler för hemtjänsten 
i Mockfjärd och Dala Floda. I ritningarna finns bland annat också utrymme 
för en distriktssköterskemottagning. I projekteringsarbetet har 
verksamhetsansvariga och personalrepresentanter varit delaktiga.

En utflyttning av de boende på Törnholn pågår, liksom arbetet med att 
erbjuda personalen andra anställningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2013-02-06, en sida.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 121203 § 223

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 28

Dnr 2013:81/04

Ks § 18

Underskott på investeringsbudget 2012, ombudgetering av 
investeringsmedel från 2012 till 2013 års budget samt effekter 
investeringsbudget 2013

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänna att 4 503 000 kronor för investeringsprojekt budgeterade 
under 2012 och som ej har genomförts under året ombudgeteras till 
investeringsbudgeten 2013.

2. Projektet väg till Mockfjärdsskolan (3 mnkr 2013) stryks från 
investeringsbudgeten 2013.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ge kommunchefen i uppdrag att inom ramen för budgetarbetet 2014 
utreda kommunens investeringsbehov och kapitalkostnader samt deras 
driftimplikationer.

Ärendebeskrivning
Kommunens investeringsbudget för 2012 visar preliminärt ett underskott 
med 2,1 mnkr. Trots detta föreslås att projekt beslutade för 2012 och som ej 
har genomförts till en samlad kostnad av 4,5 mnkr ombudgeteras till 2013. 
Medlen avser beslutade anslag för investeringsobjekt som är pågående eller 
inte påbörjade vid 2013 års ingång. Ombudgetering av investeringsmedel är 
i överensstämmelse med kommunens regler för ekonomistyrning.

Vilka projekt som avses, och orsak till ombudgetering framgår av tabellen nedan.

Avser Ombudgetering Totalt Kommentar

1. Kommunstyrelsen
Ansvar 101, Samhällsbyggnadschef
- Bryggor. lekplatser
- Maskiner lokalvård
- Fastighetssystem
- Ridhus, boxar (ventilation)

180.000
130.000
335.000
120.000 765.000

635.000

Ambitionsnivå? Behov finns
Bort! Genomförd
Pågående projekt
??

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 29

Ks § 18 forts.

Avser Ombudgetering Totalt Kommentar
Ansvar 111, Kommunledning
- Inventarier kommunkontor

- Projekt ”Vackrare Gagnef”
- Utvecklingsmedel
  (GC Fagervägen, ridå Lindberghallen)

280.000
150.000

1.133.000
850.000 2.263.000

2.133.000

Inga nya medel budgeterat 2013

Pågående projekt

Ansvar 119, Kostavdelningen
-Nedkylningsskåp 110.000 110.000 Pågående projekt

Ansvar 120, Sektionen administrativ service
- Infrastruktur, migrering 870.000 870.000 Digitalbiograf Lindberghallen

Ansvar 160, Skolsektion
-  Inventarier 300.000 300.000 Behov finns

Ansvar 211, Kulturavdelningen
- Permanentutställning Adelborg
- Utlåningsautomat i Mockfjärd
  (inredning bibliotek år 2012)

200.000
100.000 300.000

Projekt
Behov finns

Ansvar 7, Sociala sektionerna
- Fordon 155.000 155.000 Buss till LSS verksamheten

Mycket stort behov

Totalt Kommunstyrelsen 4.608.000
4.503.000

Summa 4.608.000
4.503.000

För att skapa utrymme i budget 2013 föreslås att stryka projektet 
Mockfjärdsskolan, väg (3,0 mnkr).

Motivering till beslut
Kommunens investeringsbudget för 2012 visar preliminärt ett underskott 
med 2,1 mnkr. Huvudorsak till överdraget är kostnaderna för ombyggnation 
på Mockfjärdsskolan som dragit över beviljad budget med 7,8 mnkr.
Trots detta föreslås att investeringsprojekt som 2012 var budgeterade med 
4,5 mnkr ombudgeteras till 2013. Efter ombudgeteringen kommer de facto 
underskott i investeringsbudgeten för 2012 att öka till 6,6 mnkr.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 30

Ks § 18 forts.

Underskottet gör att det är lämpligt att ifrågasätta både om ombudgetering 
ska ske, samt om kommunen bör vidta åtgärder inom budgeten 2013.

Underskott på investeringsbudgeten har andra och mer långsiktiga effekter 
på kommunens ekonomi än om kommunen visar ekonomiska underskott på 
driften. Underskottet ger en minskad likviditet med -6,7 mnkr år 2013, 
vilket påverkar kommunens lånebehov. Kommunens låneutrymme är 
begränsat och kommunen har stora investeringsbehov de kommande åren, 
till exempel genom den nyss beslutade Äldreomsorgsplanen. Därmed är det 
tänkbart att underskottet bidrar till att gränsen för upplåning nås tidigare.

För driften kommer underskottet att medföra ökade kapitalkostnader med 
390 tkr 2013 (avskrivningar med 203 tkr årligen under avskrivningstiden 
(33 år) samt internräntekostnader med 187,6 tkr).

Syftet med en investeringsbudget bör vara att ha kontroll över kommunens 
kapitalkostnader över sikt och över upplåning och likviditet. Effekterna på 
kapitalkostnaderna för ett enskilt år är mer beroende av projektens 
avskrivningstider än investeringsbeloppet. Därför kan inte ett underskott i 
budget ett år kompenseras endast genom att investeringskostnaderna sänks 
följande år, utan en bredare analys är nödvändig.

I budgetarbetet inför 2014 bör därför inkluderas en långsiktig analys av 
kommunens investeringsbehov, kapitalkostnadernas utveckling och de 
implikationer detta kommer att ge för driftsbudgeten.

Investeringsbudgeten 2013 är en av de lägsta på många år. Av de 21,3 mnkr 
avser 6,5 mnkr markarbeten och väganläggning vid Mockfjärdsskolan. 
Övriga 15 miljoner är mer kortsiktiga investeringar riktade mot 
verksamhetens behov, där neddragningar är svåra att genomföra och får 
stora konsekvenser. Markarbetena vid Mockfjärdsskolan bör fullföljas, 
vilket innebär att den enda tänkbara neddragningen är att stryka projektet 
med vägen till Mockfjärdsskolan. Projektet får sedan vara med i 
prioriteringsdiskussionerna inför kommande investeringsbudget.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 31

Ks § 18 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-02-12, tre sidor.
Protokollsutdrag, Au 130205 § 19.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-01-21, tre sidor.
PM, Underskott på kommunens investeringsbudget 2012, behov av 
ombudgetering samt effekter för budgeten 2013, 2013-01-21, en sida.

Förslag till beslut på sammanträdet
Irma Rönnbäck (M):  Att projektet väg till Mockfjärdsskolan (3 mnkr 2013) 
inte stryks från investeringsbudgeten 2013.

Beslutsgång
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Irma Rönnbäck (M) 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.

Reservation
Mot beslut reserverar sig Irma Rönnbäck (M) till förmån för eget förslag.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Kommunchef
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 32

Dnr 2013:117/02

Ks § 19

Upplösning av avsättning för framtida pensionsutbetalningar 
och öronmärkning av belopp till framtida pensionsutbetalningar 
inom det egna kapitalet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att upplösa avsättningen i balansräkningen för framtida 
pensionsutbetalningar på 6 000 000 kronor i bokslutet 2012.

2. Att samma belopp 6 000 000 kronor öronmärks för framtida 
pensionsutbetalningar inom det egna kapitalet. Utöver detta ska 
ytterligare 5 076 471 kronor som hämtas från 2012 års resultat 
öronmärkas för samma ändamål inom det egna kapitalet. Medlen kan 
bara användas för att reglera gamla pensionsåtaganden intjänade före år 
1998 som i dag redovisas som en ansvarsförbindelse i kommunens 
balansräkning.

Ärendebeskrivning
Kommunen har vid två tillfällen, i bokslutet 2006 och 2010 gjort 
avsättningar för framtida pensionsutbetalningar. De avsatta medlen kan, 
enligt beslut i kommunfullmäktige bara användes för att reglera gamla 
pensionsåtagande intjänade före år 1998 och som i dag redovisas inom 
linjen i kommunens balansräkning.

Totalt har avsatts 11 076 471 kronor (6 076 471 år 2006 samt 
5 000 000 år 2010). Sedan löstes 5 076 471 kronor ut i bokslutet 2011. 
Därmed kvarstår 6 000 000 kronor i avsättning.

Revisorerna har återkommande haft synpunkter på avsättningen då denna är 
i strid med Kommunal redovisningslagen. I kommunstyrelsens yttrande över 
revisionsrapporten för årsbokslutet 2011 står det (fetstil är hämtad från 
revisionsrapporten):
”Att redovisa en del av ansvarsförbindelser för pensioner som en 
avsättning strider mot god redovisningssed enligt KRL 5 kap § 4. Ett 
alternativ är att öronmärka eget kapital för framtida utbetalningar av 
pensionsmedel.” Påpekandet om det kom redan 2006 när den första 
avsättningen gjordes. Kommunen har för avsikt att ändra hanteringen från 
2012 och redovisa enligt en annan metod.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 33

Ks § 19 forts.

Skrivningen innebär att kommunen i bokslutet 2012 bör lösa upp avsättningen 
på 6 000 000 kronor.  Detta kommer att påverka kommunens resultat positivt 
med 6 000 000 kronor.  Därefter bör i bokslutet samma belopp överföras till 
ett särskilt öronmärkt konto inom kommunens egna kapital.

I bokslutet 2012 kommer kommunen göra ett betydande överskott, till stor 
del på grund av en engångsutbetalning på 9,6 mnkr för återförda 
försäkringskostnader från AFA-försäkringen. Det kan i år vara lämpligt att, 
när 2012 års överskott förs till det egna kapitalet, öronmärka även en del av 
detta till framtida pensionsavsättningar. Förslaget är att utöver de 6 mnkr 
öronmärker ytterligare 5 076 471 kronor, det vill säga samma belopp som 
löstes upp i 2011 års bokslut.

Beslutet om att lösa upp avsättningen och lägga denna inom det egna 
kapitalet måste göras av kommunfullmäktige innan den läggs med i 
bokslutet. Därför behövs ett beslut om detta vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i mars för att kommunfullmäktige sedan ska kunna godkänna 
årsredovisningen 2012 vid sammanträdet i april.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 57.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-01-31, två sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 080421 § 33, dnr 2007:251/02
Kf 070423 § 43

Lagrum
Kommunal redovisningslag 5 kap § 4.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 34

Dnr 2012:471/04

Ks § 20

Förändrad amortering på lån till Mockfjärds Atletklubb

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bevilja föreningen amorteringsfrihet av befintligt lån till Gagnefs 
kommun med början 2012-12-31 till och med 2017-12-31.

Ärendebeskrivning
Mockfjärds atletklubb har inkommit till kommunen med en ansökan om att 
ett räntefritt lån med kapitalskuld 140 000 kronor (2012-08-30) ska 
avskrivas. Motivet är att klubbens ekonomi är ansträngd och de har svårt att 
få ekonomin i balans. Driftkostnaderna för klubbens fastighet är höga och 
möjligheterna att öka intäkterna genom höjda medlems- och träningsavgifter 
är begränsade.

Motivering till beslut
Mockfjärds Atletklubb har stor verksamhet i Mockfjärd. Allt ifrån 
pensionärer, skola, övriga föreningar i Mockfjärd till egen elitverksamhet 
utnyttjar anläggningen. Skulle dagens panna gå sönder är föreningen 
tvungen att stänga ner verksamheten.

Finansiering
Investeringsbidraget till föreningen kan ges ifrån fritidsutskottets befintliga 
tilldelade medel år 2013. Amorteringsfrihet på lånet påverkar inte 
kommunens likviditet särskilt mycket. Kommunen har ett pantbrev på 
200/200 tkr i säkerhet för befintligt lån.

Historik
2000-12-11 hemställer klubben om kommunal borgen för ett lån om
700 000 kronor. Pengarna ska användas till att bygga ut och iordningställa 
klubbens träningslokal. Eftersom kommunen är förhindrad att gå in med 
borgen så sökte klubben andra finansieringsvägar.

2001-05-03 ansöker klubben om ett räntefritt lån från kommunen om
200 000 kronor samt ett bidrag på 200 000 kronor.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
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Ks § 20 forts.

2001-06-05, § 90 beviljar kommunfullmäktige ett kommunalt anslag på
200 000 kronor samt ett räntefritt lån på 200 000 kronor (10 år).

2002 utbetalas lån och bidrag till klubben.

2005 beslutar kommunen att lånet (170 000 kronor) ska vara 
amorteringsfritt tom 2010-12-31.

Nuläge
Idag betalar klubben 20 000 kronor per år i amortering på lånet till kommunen 
och kapitalskulden är 140 000 kronor. Klubben ser ett behov av att förnya 
värmesystemet till fastigheten för att kunna sänka driftkostnaderna och att 
pannan är så gammal att det inte finns reservdelar till den. Byte av golv på 
övervåningen. Det befintliga är sprucket och inte anpassat för verksamheten.

Föreningen har möjlighet att söka fastighetsbidrag från RF för investering i 
egen fastighet. De kan få upp till 50 % av investeringskostnaden i bidrag. En 
bedömning från föreningen är att det kostar cirka 200-250 tkr att installera 
en ny panna i fastigheten. 

Förslaget är att kommunen går in och ger föreningen ett investeringsbidrag 
på 100 tkr (Fritidsutskottet) och minskar amorteringen av befintligt lån till
2 tkr per år alternativt amorteringsfritt i 5 år med början 2012-12-31.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 20.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-01-21, två sidor.
Mockfjärds atletklubb, skrivelse 2012-12-02, en sida.
Protokollsutdrag, Au 120911 § 210.
Mockfjärds atletklubb, ansökan om avskrivning av lån, 2012-06-26, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 36

Dnr 2012:725/45

Ks § 21

Hämtningsperiod för avfall vid fritidshus med sommarhämtning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att för fritidshus med sommarhämtning sker hämtning under perioden 
1 maj till den 30 september.

Ärendebeskrivning
Hämtningsperioden för avfall vid fritidshus har tidigare varit från 1 maj till 
den 15 oktober. I taxeförslaget för 2013 beslutade Gagnefs Teknik AB att 
ändra hämtningsperioden till 1 maj till den 30 september för fritidshus.

Tyvärr gjordes ingen justering av hämtningsperioden i det taxeförslag som 
låg till grund för kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2012.

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar om att hämtningsperiod för 
avfall vid fritidshus ska vara 1 maj till den 30 september.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 21.
Tjänsteutlåtande, Samhällsbyggnadssektionen, 2013-01-22, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 121218 § 264.
Avfallstaxa 2013 i Gagnefs kommun, tio sidor.
Protokollsutdrag, GTAB 121004 § 52, dnr 2012/2.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 37

Dnr 2013:82/70

Ks § 22

Riktlinjer för serveringstillstånd, detaljhandel och servering av 
folköl samt försäljning av tobak

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anta riktlinjer för serveringstillstånd, detaljhandel och servering av 
folköl samt försäljning av tobak för Gagnef kommun.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommuns riktlinjer för serveringstillstånd reviderades av 
socialnämnden 2004-12-09 och innehöll även riktlinjer för detaljhandel och 
servering av folköl samt försäljning av tobak.

2011-01-01 trädde en ny alkohollag (2010:1622) i kraft. I alkohollagens
8 kap 9 står att kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller 
enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen 
av föreskrifterna i kommunen. Riktlinjer har i de flesta kommuner funnits 
sedan tidigare. I utredningen som gjordes i samband med lagändringen fann 
man dock att de såg väldigt olika ut i kommunerna. Statens folkhälsoinstitut 
fick därför i uppdrag att utarbeta en mall för riktlinjernas utformning för att 
få en mera enhetlig och rättssäker modell i riket. Mallen kom kommunerna 
till del först i början av 2012.

I länsgruppen för alkoholhandläggarna kom då överens om att 
alkoholhandläggarna i Mora, Avesta och Borlänge skulle ta fram ett förslag 
utifrån FHI:is mall, som kommunerna i Dalarna kunde ha som grund för att 
bli så enhetliga som möjligt. Förslaget har omarbetats så att det stämmer med 
Gagnefs kommuns förhållanden. För att få det mera heltäckande har som 
tidigare även riktlinjer för detaljhandel och servering av folköl samt 
försäljning av tobak tagits med i förslaget till riktlinjer för Gagnefs kommun.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 22.
Tjänsteutlåtande, Individ- och familjeomsorgen, 2012-11-01, en sida.
Förslag: Riktlinjer för serveringstillstånd, detaljhandel och servering av 
folköl samt försäljning av tobak, 24 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 38

Dnr 2012:453/10

Ks § 23

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gagnefs kommun”.

2. Ordningsföreskrifterna tillställs länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ärendebeskrivning
De lokala ordningsföreskrifter som antogs 2012 upphävdes av länsstyrelsen. 
I det nya förslaget har de förtydliganden och ändringar som länsstyrelsen 
efterfrågade inarbetats.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Mbn 130206 § 14, dnr 2010-000331/40.
Tjänsteutlåtande, Miljö- och byggförvaltningen, 2013-01-10, två sidor.
Förslag till  ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gagnefs kommun”.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 120924 § 168

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 39

Dnr 2013:135/00

Ks § 24

Kommunchefens verksamhetsrapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 
innehållande:
• Övertagande av hemsjukvården
• Äldreomsorgens struktur
• Personlig assistans
• Sysselsättningsåtgärder
• Familjens Hus
• Situationen inom förskolan
• Skolskjutsar
• Samhällsbyggnad
• Administration
• Rekryteringar
• Övrigt

Underlag
Kommunchefens verksamhetsrapport, 2013-02-19, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsesekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 40

Ks § 25

Kommunstyrelsens ärendebalanslista

Kommunstyrelsens beslut

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

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

Datum / § Ärenderubrik

Ks 080610 § 157 Huvudstudie gällande Flosjöns sågverk (Dala-Floda golv) 
– markanvändning

Kf 091207 § 93 Medborgarförslag om avfallshantering fritidshus
Kf 100607 § 73 Medborgarförslag om sophantering i fäbodar och 

fritidshusbebyggelse inom Gagnefs kommun
Kf 100927 § 100 Motion om översyn av kommunens avfallshantering
Kf 101101 § 160 Medborgarförslag om sopavgifter för sommarstugor, 

fäbodstugor med mera
Ks 101116 § 325 Bevakningsuppdrag i Djurås och Gagnef
Kf 101213 § 192 Medborgarförslag om förslag till lokal 

sophämtningsförordning för Gagnefs kommun
Ks 110418 § 142 Föreskrifter om avfallshantering för Gagnefs kommun
Au 110816 § 194 Översyn av tomtmark
Kf 110926 § 83 Medborgarförslag om att få dela soptunna (brännbart) med 

sin granne
Ks 111004 § 324 Försäljning av Benarvsgården
Ks 111108 § 391 Projekt ”Förbereda och utveckla valfrihetssystem (LOV)”
Kf 111205 § 174 Motion om äldreboende i Mockfjärd

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 41

Ks § 25 forts.

Datum / § Ärenderubrik

Kf 111205 § 175 Motion om äldreboende/gruppboende i Djurås och Djurmo
Kf 111205 § 176 Motion om att  överlåta Gagnefsgården till 

Gagnefsbostäder AB för att bygga lägenheter
Kf 120312 § 6 Motion om äldreomsorgen
Kf 120423 § 63 Motion om att inrätta en inomkommunal klimatfond
Kf 120423 § 64 Motion om Aktivitetshuset och biblioteksfrågan vid 

Kyrkskolan
Ks 120508 § 166 Junibackens förskola i Mockfjärd
Kf 120604 § 124 Motion om att prioritera nyproduktion av demensboende 

med 45 boendeplatser
Kf 120604 § 125 Motion om sophanteringen i Gagnefs kommun
Ks 120904 § 242 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) – 

Tillägg till översiktsplanen för Gagnefs kommun
Au 120911 § 210 Ansökan om avskrivning av lån – Mockfjärds atletklubb
Kf 120924 § 154 Medborgarförslag om äldreomsorgen
Kf 121022 § 193
Ks 121002 § 269

Försäljning av Brandstationer i Gagnef kommun

Kf 121203 § 302
Ks 121106 § 303

Handikappolitiskt program för Gagnefs kommun
– fullmäktigeberedning

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 42

Dnr 2013:83/04

Ks § 26

Plan för periodisk ekonomisk uppföljning 2013

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta ”Plan för periodisk ekonomisk uppföljning 2013”.

2. Informera kommunfullmäktige om den antagna planen.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens beslut (Ks 090512 § 116) ska den löpande 
ekonomiska rapporteringen lämnas varannan månad (02, 04, 06, 08, 10 
och 12). Effekten är att rapporten i februari kommer för tidigt, och 
rapporten i juni inte blir behandlat förrän efter sommaren.

En översyn har gjorts av rapporteringssystemet, och ett förslag till Plan för 
periodisk ekonomisk uppföljning 2013 har tagits fram. Planens främsta 
effekt är att rapporterna månad efter april och juni flyttas till månaderna 
mars och maj.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 23.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-01-21, en sida.
Plan för periodisk ekonomisk uppföljning 2013, 2012-12-15, två sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 090512 § 116, dnr 2009:235/04

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige + Handling
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 43

Dnr 2013:154/04

Ks § 27

Rapport från bokslutsarbetet

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporten till handlingarna.

2. Ge kommunchefen i uppdrag att till nästa sammanträde för 
kommunstyrelsen analysera underskottet och prognosarbetet inom 
samhällsbyggnadssektionen och att särskilt följa sektionens ekonomi 
under år 2013 samt att föreslå eventuella åtgärder.

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska rapporten bygger på siffror för utfall 2012 exklusive 
eventuella bokslutsdispositioner.

Resultatet för 2012 ligger på +12,8 mnkr, vilket är 11,8 mnkr bättre än 
budget. Intäkterna ligger 11,9 mnkr över budget, varav 9,6 är återbetalning 
från AFA försäkringen. Nettokostnaderna är +7,2 mnkr bättre än budget, 
men exklusive AFA pengarna är kostnaden -2,4 mnkr sämre än budget.

Skatteintäkter är +2,9 mnkr bättre än budget och finansiellt netto +1,9 mnkr 
bättre än budget.

Verksamheternas kostnader är totalt -6,2 mnkr sämre än budget. De stora 
underskotten kommer från 
• Kommunledningen (-4,3 mnkr sämre än budget, inkluderar -5,1 mnkr i 

orealiserade sparbeting)
• Samhällsbyggnadssektionen (-4,4 mnkr)
• Äldreomsorg (- 0,9 mnkr)
• LSS (-2,2 mnkr sämre än budget)

Stora positiva resultat visar 
• Skolsektionen (+ 3,5 mnkr bättre än budget) 
• Miljö och byggnadsnämnden (+ 0,7 mnkr)

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 44

Ks § 27 forts.

En del verksamheter har relativt stora avvikelser från oktoberprognosen
• Finansförvaltningen (+7,4 mnkr)
• Skolsektionen (+1,6 mnkr)
• Samhällsbyggnad (-3,9 mnkr)
• Kostavdelningen (- 681tkr) (pga att överskott förts till verksamheten)
• LSS (-535 tkr)
• IFO (- 972 tkr)

Fullständig årsredovisning presenteras vid nästa sammanträde för 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-02-18, två sidor.
Gagnefs kommun, Ekonomisk rapport 2012-12-31, åtta sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ekonomiavdelningen
Kommunchef + Handling
Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 45

Dnr 2013:84/00

Ks § 28

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 
Torstein Tysklind 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, Torstein Tysklind Ställföreträdande ekonomichef, Håkan Eriksson
Ekonom, Thomas Groop Ekonom, Birgitta Jansson
Ekonom, Katharina Mansfeld Ekonomiassistent, Lotta Kosjanow
Ekonomiassistent, Åsa Nyman

3. Ge fullmakt åt kommunchef Gunnel Gyllander, ekonomichef Torstein 
Tysklind 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 att var för sig, för kommunstyrelsens räkning omsätta lån, 
det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning till ekonomichef Torstein Tysklind och kommunchef
Gunnel Gyllander. Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt.

5. Delegera rätten att var för sig, för kommunstyrelsens räkning, besluta om 
samtliga villkor för nyupptagna och/eller omsatta lån till ställföreträdande 
ekonomichef Håkan Eriksson, ekonomichef Torstein Tysklind och 
kommunchef Gunnel Gyllander. Utdrag ur detta protokoll ska tjäna som 
fullmakt.

6. Ge fullmakt åt ekonomichef Torstein Tysklind och kommunchef 
Gunnel Gyllander att var för sig underteckna handlingar där 
kommunstyrelsen beviljar kommunal borgen samt att underteckna 
överhypotekshandlingar.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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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 och 
samhällsbyggnadschef Erika Hellman att var för sig 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 kommunstyrelsens ordförande Sofia Jarl (C), 
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
Torstein Tysklind 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 2, Ersatt ekonom Åsa Grans med ekonom Birgitta Jansson.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 24.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-01-18, två sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 121002 § 291, Ks 120904 § 243, Ks 120327 § 81, Ks 120214 § 42, 
Ks 110215 § 70 (Samtliga med dnr 2011:61/00)

Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Andersson (S): Att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens 
ordförande eller 1:e vice ordförande i förening med ledande tjänsteman, 
beslutspunkt ett. Att i beslutspunkt fyra, fem, sex och åtta ändra 
formuleringen från ”eller” till ”och” samt ”var för sig”.
Sofia Jarl (C): Avslag till Patrik Andersson (S) förslag gällande beslutspunkt ett.
Sanna N Barkar (MP): Bifall till Patrik Andersson (S) förslag.
Irma Rönnbäck (M): Att i beslutspunkt tio också ge fullmakt åt 
kommunstyrelsens ordförande Sofia Jarl (C).
Sofia Jarl (C): Avslag till Irma Rönnbäck (M) förslag.

Beslutsgång – beslutspunkt ett
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Patrik Andersson (S) 
förslag gällande beslutspunkt ett och finner att kommunstyrelsen bifaller 
allmänna utskottets förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller allmänna utskottets förslag.
Den som röstar nej bifaller Patrik Andersson (S) förslag.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat – beslutspunkt ett
Omröstningen utfaller med sju ja-röster, sex nej-röster. Kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Ledamot N Tjänstgörande ersättare
Omröstningar

Ja Nej

Anki Enevoldsen C X X

Irene Homman S X X

Kerstin Stenquist C – Irene Jonasson (C) X

Fredrik Andersson C X X

Jan Bergman C X X

Stefan J. Eriksson M – Irma Rönnbäck (M) X

Birgitta Ihlis M X X

Anders Bengtsson KD X X

Alf Johansson S X X

Ann-Gret Olsson S X X

Patrik Andersson S X X

Sanna N Barkar MP X X

Sofia Jarl C X X

Totalsumma:  7 6

Reservation – beslutspunkt ett
Mot beslut reserverar sig Irene Homman (S), Alf Johansson (S),
Ann-Gret Olsson (S) och Patrik Andersson (S) till förmån för eget förslag.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Beslutsgång – beslutspunkt tio
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Irma Rönnbäck (M) 
förslag gällande beslutspunkt tio och finner att kommunstyrelsen bifaller 
allmänna utskottets förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller allmänna utskottets förslag.
Den som röstar nej bifaller Irma Rönnbäck (M) förslag.

Omröstningsresultat – beslutspunkt tio
Omröstningen utfaller med sex ja-röster, sju nej-röster. Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Irma Rönnbäck (M) förslag.

Ledamot N Tjänstgörande ersättare
Omröstningar

Ja Nej

Anki Enevoldsen C X X

Irene Homman S X X

Kerstin Stenquist C – Irene Jonasson (C) X

Fredrik Andersson C X X

Jan Bergman C X X

Stefan J. Eriksson M – Irma Rönnbäck (M) X

Birgitta Ihlis M X X

Anders Bengtsson KD X X

Alf Johansson S X X

Ann-Gret Olsson S X X

Patrik Andersson S X X

Sanna N Barkar MP X X

Sofia Jarl C X X

Totalsumma:  6 7

Beslutsgång – beslutspunkt fyra, fem, sex och åtta
Ordföranden ställer Patrik Andersson (S) ändringsförslag gällande 
beslutspunkt fyra, fem, sex och åtta mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Patrik Andersson (S) ändringsförslag.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Berörda ledamöter
Berörda tjänstemän
Kommunstyrelsesekreterare
Kommunsekreterare
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Dnr 2012:182/04

Ks § 29

Granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2012, 
revisionsrapport - yttrande

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta yttrande över revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av 
delårsrapport per 2012-08-31”, samt översända till kommunrevisionen 
och kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
KPMG har av Gagnefs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
delårsrapporten per 2012-08-31 och i november 2012 lämnat 
revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av delårsrapport per 2012-08-31”.

Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens yttrande till lämnad rapport.

Yttrande:
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionens granskning av kommunens 
delårsrapport per den 31 augusti 2012. 

Några av punkterna väljer kommunstyrelsen att kommentera:
• Redovisningen av engångsintäkten från AFA försäkringen på 9,6 mnkr. 

Revisionen kommenterar att denna inte har redovisats i enlighet mer RKRs 
rekommendationer. I delårsbokslutet redovisades denna som en 
kostnadsminskning av personalkostnaderna. Kommunstyrelsen synpunkt är 
att kommunen, om inte särskilda orsaker föreligger, bör följa de 
redovisningsrekommendationer som RKR avger. Beloppet kommer att 
redovisas som en jämförelsestörande intäktspost i årsbokslutet 2012, i 
enlighet med RKRs rekommendationer.

• Två av kommunens finansiella mål är relaterade till ett genomsnittligt 
utfall för Dalarnas kommuner. Revisionen anbefaller att kommunen 
ändrar dessa mål, då målet kan nås utan att resultatet i sig är positivt för 
kommunen. Kommunstyrelsen förstår revisionens kritik, och ett arbete 
kommer genomföras våren 2013 för att revidera kommunens finansiella 
mål.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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• Budget o prognos för hela 2012 bör presenteras i anslutning till 
resultaträkningen i delårsrapporten. Inom kommunens organisation tas 
prognosen fram per ansvar och verksamhet. För vissa verksamheter tas en 
nettoprognos fram, utan att tydlig definiera intäkter och kostnader.  Därför 
innebär det svårigheter att presentera en prognos i resultaträkningen. 
Kommunstyrelsen överväger att införa en prognosmodell där tydligare 
prognoser görs per intäkt och kostnadsslag, men det är inte säkert att 
sådana prognoser kommer kunna lämnas till delårsbokslutet 2013.

• En prognos för helåret 2012 saknas för investeringsredovisningen. 
Kommunstyrelsen har förståelse för revisionens kritik, och en 
investeringsprognos kommer inkluderas i delårsbokslutet från och med 2013.

• Revisionen rekommenderar att man upprättar en sammanställd 
redovisning även i samband med delårsbokslutet. Det finns inget krav i 
lagstiftningen på att kommunen ska lämna en sammanställd redovisning 
för kommunkoncernen till delårsrapporten, och det finns en hel del 
kommuner som låter bli att göra så. Att ta fram en sådan redovisning 
innebär en hel del arbete. Kommunstyrelsens uppfattning är att en 
sammanställd redovisning inte ger en så väsentlig förbättring av 
informationen om den ekonomiska statusen i kommunkoncernen att det 
försvarar arbetsinsatsen. 

• ”Att redovisa en del av ansvarsförbindelser för pensioner som en 
avsättning strider mot god redovisningssed.”  Frågan hänger kvar från 
år 2006 då kommunen ansåg att det är rimligt att sätta av pengar för 
framtida utbetalningar av pensioner som inte finns redovisade i 
kommunens balansräkning. Kommunstyrelsen anser att detta förhållande 
i sig är allvarligare än redovisningsmetoden och därför gjordes 
marginella avsättningar under ett par år för att ha möjlighet att 
åtminstone kunna göra något för att kapa utbetalningstoppar längre fram. 
I sig tycker kommunstyrelsen denna princip är viktig, men det bör inte 
heller vara något problem för kommunen att göra motsvarande med den 
redovisningsmetod som revisionen föreslår. Kommunen kommer därför 
att redovisa enligt föreslagen metod från och med bokslutet 2012-12-31. 

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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• ”I delårsrapporten saknas en samlad information om verksamheten 
bedrivs mot uppsatta mål.” ”Respektive styrelse och nämnd har i uppdrag 
och ansvar att bryta ned fullmäktiges mål till konkreta, mätbara och 
uppföljningsbara mål”. Ett arbete pågår i kommunen för att tydliggöra 
målkedjan från politiskt beslutade mål till uppföljningsbara mål i 
verksamheterna. Detta ger på sikt förutsättningar för en väsentlig 
förbättring av uppföljningen när det gäller måluppfyllelse. Under tiden 
kommer organisationen arbeta med att förbättra uppföljningen av målen i 
delårsrapport och årsredovisning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 25.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-01-11, två sidor.
Granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2012, 
2012-11-08, 14 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige, rapport
Kommunrevisionen
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Dnr 2013:88/04

Ks § 30

Ersättning barnomsorgspeng, fristående förskolor 2013

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa ersättning barnomsorgspeng, fristående förskolor 2013.

Ärendebeskrivning
Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala kostnaden 
för verksamheten förskola 2013. Bidragsbeloppen inkluderar en 
kompensation på 3 % för administration (SFS 2010:317). Ett särskilt moms 
bidrag om 6 % ingår i beräkningen för kompensation för ingående moms, 
detta regleras i en särskild lag (SFS 1994:1799). Föräldraavgiften av 
utföraren.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 26.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-01-25, en sida.
Ersättning barnomsorgspeng, fristående förskolor 2013, 2013-01-25, två sidor.
Sammanställning ersättningar 2012-2013, 2013-01-22, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef + handling
Ekonom, K.M.
Förvaltningsassistent skola, I-M.S.
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Dnr 2013:88/04

Ks § 31

Ersättning till fristående skolor 2013

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa ersättning till fristående skolor 2013.

Ärendebeskrivning
Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala kostnaden 
för verksamheten grundskola och fritidshem 2013. Bidragsbeloppen 
inkluderar en kompensation på 3 % för administration (SFS 2010:317).
Ett särskilt moms bidrag om 6 % ingår i beräkningen för kompensation för 
ingående moms, detta regleras i en särskild lag (SFS 1994:1799). För 
verksamheten fritidshem hanteras föräldraavgiften av utföraren.

Bidragsbelopp 2013
Grundskola årskurs 1-9: 88.000 kr/elev och år. Månadsbelopp 7.333 kr/elev 
och månad.

Fritidshem: 28.500 kr/elev och år. Månadsbelopp 2.375 kr/elev och månad.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 27.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-01-25, en sida.
Ersättning till fristående skolor 2013, 2013-01-25, tre sidor.
Sammanställning ersättningar 2012-2013, 2013-01-22, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef + handling
Ekonom, K.M.
Förvaltningsassistent skola, I-M.S.
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Dnr 2013:88/04

Ks § 32

Ersättning pedagogisk omsorg 2013

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa ersättning pedagogisk omsorg 2013.

Ärendebeskrivning
Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala kostnaden 
för verksamheten pedagogisk omsorg, (familjedaghem, fritidshem) 2013. 
Bidragsbeloppen inkluderar en kompensation på 1 % för administration 
(SFS 2010:802). Ett särskilt moms bidrag om 6 % ingår i beräkningen för 
kompensation för ingående moms, detta regleras i en särskild lag (SFS 
1994:1799). Föräldraavgiften hanteras av utföraren. Maximalt antal 
heltidsbarn i verksamheten är satt till 5 st.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 28.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-01-25, en sida.
Ersättning pedagogisk omsorg 2013, 2013-01-25, tre sidor.
Sammanställning ersättningar 2012-2013, 2013-01-22, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef + handling
Ekonom, K.M.
Förvaltningsassistent skola, I-M.S.
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Dnr 2012:10/04

Ks § 33

Redovisning av intern kontrollplan 2012

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2012.

Ärendebeskrivning
Kommunen har beslutat att man ska arbeta med intern kontroll inom 
styrelsen och nämnder. Alla kontrollområde som fanns med på den interna 
kontrollplanen 2012 fungerar men 8 processer/rutiner behöver 
vidareutvecklas. De ligger under särskilt bevakning 2013. Rapporteringen 
sker i samband med planredovisningen för 2013.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 29.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-01-16, en sida.
Uppföljning för den interna kontrollen 2012, 2013-01-16, tre sidor.
Kontrollansvarigas rapportering, 17 sidor.
Granskningsrapport Gagnefs Teknik AB, dnr 2012:268/04, en sida.
Granskningsrapport Gagnefs Bostäder AB, dnr 2012:8/04, en sida.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120214 § 43

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ekonom, K.M.
Assistent, A-C.D.
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Dnr 2013:34/04

Ks § 34

Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog i mars 2012 ett reglemente för den interna 
kontrollen. Styrelse/nämnder ska antaga en särskild plan för innevarande års 
granskning/uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från en 
risk- och väsentlighetsanalys. Föreligger förslag till intern kontrollplan för 
år 2013. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 30.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-01-16, en sida.
Intern kontrollplan 2013, 2013-01-16, fem sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ekonom, K.M.
Assistent, A-C.D. + handling
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Dnr 2012:865/61

Ks § 35

Egentillsyn vid förskolor och skolor i Gagnets kommun 
– besöksplan vt 2013

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna besöksplan för egentillsyn vid förskolor och skolor i Gagnefs 
kommun vårterminen 2013.

Ärendebeskrivning
Biträdande skolchef, samt representanter ur kommunstyrelsen, besöker 
verksamheten under en dag, samtalar och ställer frågor till personalgrupper, 
elevgrupper, föräldragrupp och skolans rektor/förskolechef utifrån det 
koncept som är utarbetat.

En sammanfattande rapport från besöket upprättas av skolsektionen. 
Intervjugruppen bereder den sammanfattande rapporten och tar fram förslag 
till handlingsplan.

Rapporten från verksamhetsbesöket redovisas och förslag till handlingsplan 
fastställs av kommunstyrelsen. Rektor/Förskolechef deltar och svarar på 
frågor om rapporten.

Fokus under vårterminen kommer att vara samverkan förskola, 
förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 31.
Egentillsyner vårterminen 2013, 2012-12-19, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef + besöksplan
Berörda rektorer
Kerstin Stenquist (C)
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Dnr 2013:85/26

Ks § 36

Skogsbruksplan

Kommunstyrelsens beslut

1. Att fastställa Skogsbruksplan.

Ärendebeskrivning
Under 2012 har kommunen genom markingenjören beställt en 
skogsbruksplan för kommunens skogsfastigheter undantaget de fastigheter 
som berörs av omarronderingen i Dala Floda. Skogsbruksplanen är nu klar 
och ger kommunen hjälp i planeringen av skötseln av kommunens 
skogsinnehav.

Skogsbruksplanen visar hur kommunens skogsbestånd ser ut i dagsläget och 
vilka åtgärder som ska göras vid vilken tidpunkt. Målet är att samtliga 
åtgärder ska genomföras inom den tidsram som finns uppsatt i 
skogsbruksplanen.

Motivering till beslut
Värdet på skogen ökar om den vårdas enligt planen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 33.
Tjänsteutlåtande, Samhällsbyggnadssektionen, 2012-12-04, en sida.
Skogsbruksplan, 92 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Markingenjör, M.L.
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Dnr 2009:722/25

Ks § 37

Försäljning av mark, del av fastigheten Holsåker 8:2

Kommunstyrelsens beslut

1. Att del av fastigheten Holsåker 8:2, enligt bifogad karta, läggs ut till 
försäljning via anbud, lägsta pris bör sättas till 600 000 kronor, vilket är 
det värde som skogsstyrelsen kommit fram till.

2. Att ett villkor för köp är att en uppgörelse nås mellan köparen och 
Friluftsfrämjandet angående byggnaderna vid Trollebo.

Ärendebeskrivning
Under 2009 hörde en medborgare av sig till kommunen och frågade om han 
kunde köpa en del av kommunens fastighet Holsåker 8:2. Han meddelade 
också att han inte behövde skyndsamt svar utan endast ville veta om det fanns 
något intresse av att sälja området någon gång i framtiden.

2012-06-01, kontaktades personen för att fråga om intresse kvarstod. Vilket 
det gjorde. Eftersom det sen vart personalbyte på tjänsten som markingenjör 
togs ny kontakt under hösten för att stämma av igen. Intresse kvarstod och 
värdering av området beställdes och utfördes av skogsstyrelsen 
värderingsutlåtande inkom till kommunen den 13 november 2012. Aktuellt 
område om 29ha beräknas ha ett marknadsvärde om 600 000 kronor.

Motivering till beslut
Skiftets belägenhet är inte tätortsnära och därför inte lämpligt för en 
framtida exploatering. Det går inte att bilda en egen fastighet av det aktuella 
området eftersom den inte uppnår minimikraven enligt gällande regelverk. 
Det gör att det blir svårt att använda området vid en eventuell framtida 
bytesaffär, eftersom den då måste regleras till en redan befintlig fastighet 
vilket starkt begränsar möjligheten att få till en bra lösning.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 61

Ks § 37 forts.

Friluftsfrämjandet är informerad om att kommunen eventuellt kommer att 
sälja området som deras byggnader i Trollebo ligger på, de har inget emot 
ägarbytet om de säkras rätt till byggnaderna även i framtiden utan allt för 
stor kostnad. Den intresserade köparen är också informerad om detta och är 
villig att skriva ett avtal med Friluftsfrämjandet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 34.
Tjänsteutlåtande, Samhällsbyggnadssektionen, 2012-12-04, en sida.
Skogsstyrelsen, värdeutlåtande inklusive kartor, 2012-11-13, fem sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Markingenjör, M.L.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 62

Dnr 2013:99/22

Ks § 38

Utbyte av belysning i Björbo ishall som energibesparingsåtgärd

Kommunstyrelsens beslut

1. Genomföra projekt ”Utbyte av belysning i Björbo ishall som 
energibesparingsåtgärd”.

Ärendebeskrivning
Vid ett besök i Björbo ishall i samband med Svenska Ishockeyförbundets 
certifiering av ishallen uppdagades att belysningen inte uppfyllde kraven 
på 400 lux.

Samhällsbyggnadssektionen har en utredning som visat att det kan göras en 
besparing med 59,1 % både på energi och CO². Samt att de krav som ställs 
på belysningen kan uppnås, enligt Ishockeyförbundets regelverk.

En investering om cirka 270.000 kronor plus kostnad för ställning/skylift 
ger en besparing på 136.000 kronor per år och en sänkt CO² utsläpp från 
21.500 kg per år till 8.796 kg per år.

Medel tas inom ramen av tilldelad budget.

Motivering till beslut
Med hänvisning till ovanstående beräkning bedöms investeringen vara 
angelägen både av ekonomiska och miljömässiga skäl.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 35.
Tjänsteutlåtande, Samhällsbyggnadssektionen, 2012-11-22, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Fastighetsingenjör, K.M.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 63

Dnr 2012:90/87

Ks § 39

Ottilia Adelborg muséets framtid

Kommunstyrelsens beslut

1. Ge kulturutskottet i uppdrag att:
1. Utreda hur museiverksamheten kan organiseras i andra lokaler och 

eventuellt i andra former.
2. Utreda möjligheten att lägga ut verksamheten på entreprenad.

Ärendebeskrivning
Lokalerna där Adelborgsmuseet finns idag är, av miljö- och byggnadsnämnden, 
utdömda, som lokaler för museiverksamhet. För att museet ska få fortsätta att 
bedrivas i lokalerna krävs omfattande investeringar och underhåll. Under 2012 
har museet endast haft öppet på undervåningen då övervåningen har dömts ut 
på grund av brister i tillgängligheten. För 2013 ges inte möjlighet att fortsätta 
ens i undervåningen.

Kommunens fastighetsingenjör har tillsammans med byggnadsinspektören 
gjort en genomgång och bedömning av lokalerna. De krav som ställs för att 
övervåningen ska få användas som museum är att en hiss installeras. Ska 
övervåningen användas som kontor krävs en utrymningsväg, det vill säga en 
utvändig trapp. För att undervåningen ska få användas som museum krävs 
att det finns en handikapptoalett och att tillgängligheten för rörelsehindrade 
förbättras genom ramper både utvändigt och invändigt (över trösklar).

Förutom dessa åtgärder krävs att värmesystemet (olja) byts ut. Dessutom har 
fastigheten ett stort underhållsbehov både på kort och lång sikt.

De åtgärder som krävs för att ha museiverksamhet på nedre våningen uppskattas 
till cirka 500 tkr. För att också övervåningen ska kunna användas till museum 
uppgår kostnaden till cirka 900 tkr. Beslutar kommunstyrelsen att vidta dessa 
åtgärder måste också medel för ett mer omfattande underhållsarbete avsättas.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 64

Ks § 39 forts.

Motivering till beslut
För att museiverksamheten ska kunna fortsätta i samma omfattning som 
tidigare krävs kostsamma åtgärder i fastigheten, både omedelbart och på 
några års sikt. Kulturutskottet bör därför få i uppdrag att utreda 
möjligheterna att bedriva museiverksamheten i andra lokaler samt att se 
över museets verksamhetsform. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 36.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2013-01-18, två sidor.
Användningsförbud för lokalerna på fastigheten Tjärna 30:18, 2011-09-26, 
dnr 2011:112/28, en sida.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 121106 § 318
Ks 120508 § 154
Ku 120222 § 1

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kulturutskottet
Kommunstyrelsesekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 65

Dnr 2013:100/70

Ks § 40

Avtal om medling vid brott för unga/gemensam 
medlingsverksamhet

Kommunstyrelsens beslut

1. Avtal tecknas med Borlänge kommun som huvudman i en gemensam 
medlingsverksamhet under perioden från 2013-01-01 och till och med 
2014-12-31.

Ärendebeskrivning
Medling bedrivs i Sverige sedan 2002 utifrån medlingslagen Lag 2002:445. 
Sedan årsskiftet 2007/2008 är alla kommuner skyldiga att erbjuda alla 
lagöverträdare under 21 år medling. Enligt regeringspropositionen (2005/06:165) 
ska medlingen ha en framträdande roll i rättssystemet. Den unges vilja att 
medverka till medling ska beaktas vid beslut om åtalsunderlåtelse.

Medling är en del av rättssystemet, men är ingen påföljd och ska användas 
som komplement till det rådande systemet. Målet med medling är att minska 
de negativa följderna av brottet och att vara en modell för konfliktlösning. 
Syftet är att gärningsmannen får ökad insikt om brottets konsekvenser och 
ges möjligheter att ta ansvar för gärningen gentemot brottsoffret. Medlingen 
ska även vara brottsförebyggande.

Finansiering
Kostnaden för Gagnef kommun är 63.600 kronor. Månadskostnad är 
5.303 kronor. Kostnaden fördelas jämnt inom befintlig budgetram 
mellan Barn- och familjeenheten och Vuxenenheten. 

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 66

Ks § 40 forts.

Motivering till beslut
Borlänge har en upparbetad medlingsverksamhet i befintliga öppenvård 
samt att ett utvecklat samarbete med polismyndigheten. 
Medlingsverksamheten är en brottsförebyggande insats som kan ge goda 
ekonomiska konsekvenser i form av minskad brottslighet och minskade 
kostnadskrävande insatser från socialtjänstens sida. Medling är en 
lagstadgad verksamhet och ska erbjudas alla unga gärningsmän under 21 år. 
Kommunerna i länet går emot ett ökad samverkan i verksamheter som 
kräver organisation, kompetens och personella resurser och där det finns 
samordningsfördelar. Syftet är att kunna erbjuda kvalitativa insatser till 
medborgarna. Individ- och familjeomsorgen i Gagnef kommun ser 
svårigheter, resurs- och kompetensmässigt, att på egen hand bygga den 
organisationen som krävs. Detta även med hänsyn till det fåtalet aktuella 
ärenden som handläggs i kommunen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 37.
Tjänsteutlåtande, Individ- och familjeomsorgen, 2012-11-23, två sidor.
Borlänge kommun, avtal om gemensam medlingsverksamhet, tre sidor.
Beräknad kostnad för 0,20 tjänst avseende förmedlingsverksamhet, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Borlänge kommun
Enhetschef Barn och familj/IFO, A.L.
Kommunstyrelsesekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 67

Dnr 2013:66/14

Ks § 41

Deltagande i Leader DalÄlvarna 2014-2020

Kommunstyrelsens beslut

1. Gagnefs kommun är positiv till att delta i en ansökan om en ny 
Leader period 2014-2020.

2. Bidrag om 25 000 kronor beviljas ur kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel för att finansiera framtagandet av ny ansökan.

Ärendebeskrivning
Nuvarande Leader-period går ut 2013. För att en ansökan om bidrag för en 
ny Leader-period, 2014-2020, ska kunna lämnas in i tid behöver arbetet med 
att skriva en ansökan påbörjas redan under 2013.

För att finansiera framtagandet av ny ansökan har Leader DalÄlvarna ansökt 
om ett bidrag hos Gagnefs kommun om 25 000 kronor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 38.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2013-01-18, en sida.
Ang. ny Leaderansökan 2014-2020, 2013-01-23, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Leader DalÄlvarna, L.N.
Kommunstyrelsesekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 68

Dnr 2013:28/02

Ks § 42

Ansökan om statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja 
utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna ansökan om statsbidrag för att stödja utvecklingen i 
värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har i regeringsbeslut fått i uppdrag att genomföra ytterligare 
insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen.

Syfte
Syftet med statsbidraget är att genom kompetenshöjning hos personalen 
förbättra vården och omsorgen för äldre personer så att de kan leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande.

Villkor
Medel som beviljas får användas fram till den 31 december 2013.

Minsta belopp är 100 000 kronor efter befolkning 75 år och äldre.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 39.
Tjänsteutlåtande, Hemtjänst/Säbo, 2013-01-09, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Socialstyrelsen
Sektionschef Hemtjänst/SÄBO, A.G.
Kommunstyrelsesekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 69

Dnr 2013:58/04

Ks § 43

Verksamhetsbidrag för 2013 – Ung Företagsamhet

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 10.000 kronor för år 2013 till Ung 
Företagsamhet.

2. Bidraget betalas ut efter att Ung Företagsamhet rekvirerat det. 
Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2013-11-30.

Ärendebeskrivning
Ung Företagsamhet arbetar, genom ett utbildningskoncept för skolan, 
för att Sverige ska få fler företagare och företagsamma medborgare. 
Ung Företagsamhet stimulerar ungdomars kreativitet och 
entreprenörsanda, ger ungdomar insikt i företagandets villkor och 
drivkrafter samt ökar förståelsen för vikten av entreprenörskap. Ung 
Företagsamhet vill ge alla intresserade ungdomar i åldern 16-20 år 
möjlighet och verktyg att driva ett företag enligt deras koncept.

Ung Företagsamhet har verkat i Dalarna sedan 1992. Läsåret 2012/2013 
driver 664 ungdomar 227 UF-företag i Dalarna. Av dessa kommer
12 ungdomar från Gagnefs kommun.

Ung Företagsamhet ansöker om fortsatt ekonomiskt stöd. Gagnefs kommun 
har tidigare år bidragit med 10.000 kronor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 40.
Tjänsteutlåtande, Administrativ service, 2013-01-21, en sida.
Ansökan om fortsatt stöd till Ung Företagsamhet, 2012-12-20, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ung Företagsamhet
Kommunstyrelsesekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 70

Dnr 2012:734/80

Ks § 44

Verksamhetsbidrag för 2013 – Brottsofferjouren i 
Borlänge-Gagnef-Säter

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 3.000 kronor för år 2013 till 
Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter.

2. Bidraget betalas ut efter att Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter 
rekvirerat det. Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2013-11-30.

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
Protokollsutdrag, Au 130205 § 41.
Tjänsteutlåtande, Administrativ service, 2013-01-18, en sida.
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2013, Brottsofferjouren i 
Borlänge-Gagnef-Säter, 2012-09-25, två sidor.
Verksamhetsberättelse 2011 Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter, 
25 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter
Kommunstyrelsesekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 71

Dnr 2013:27/80

Ks § 45

Bidrag till Dalarnas Dövas Förenings 100-års jubileum

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja bidrag med 100 kronor per deltagare från Gagnefs kommun på 
den anordnade resan.

2. Bidraget betalas ut efter att Dalarnas Dövas Förening rekvirerat det. 
Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2013-11-30.

Ärendebeskrivning
Dalarnas Dövas Förening bevakar dövas intressen i Dalarna, och firar
100-årsjubileum 12-13 maj 2013. Jubileumet kommer att genomföras i form 
av en resa från Borlänge till Mora, med stop på platser som betytt mycket 
för döva och föreningen. För att kunna genomföra resan på teckenspråk 
söker föreningen bidrag, utan angivet belopp, från Gagnefs kommun. 
Föreningen har 16 medlemmar i Gagnef.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 43.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2013-01-18, en sida.
Dalarnas Dövas Förening, ansökan om bidrag, 2013-01-12, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Dalarnas Dövas Förening
Kommunstyrelsesekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 72

Dnr 2012:718/04

Ks § 46

Verksamhetsbidrag för 2013 – Dalarnas Folkrörelsearkiv

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 6.000 kronor för år 2013 till Dalarnas 
Folkrörelsearkiv.

2. Bidraget betalas ut efter att Dalarnas Folkrörelsearkiv rekvirerat det. 
Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2013-11-30.

Ärendebeskrivning
Dalarnas Folkrörelsearkiv har inkommit med en ansökan om kommunalt 
bidrag på 6.000 kronor för verksamhetsåret 2013. Bidraget baserar sig på 
antalet inlämnade arkiv från kommunens föreningar.

Folkrörelsearkivet är ett av tre arkiv i det relativt nybildade Arkivcentrum i 
Dalarna, som förutom Dalarnas Folkrörelsearkiv består av Stora Kopparbergs 
historiska arkiv, Falu kommuns arkiv, samt ett näringslivsarkiv under 
uppbyggnad. Länsarkivet i Håksberg samverkar med de arkiv som finns i 
Arkivcentrum. Ändamålsenliga lokaler (bland annat forskarsal med bemannad 
expedition) har gjort arkiven mera tillgängliga och publika. Samarbetet med 
Högskolan Dalarna har utvecklats ytterligare då ett forskningsråd knutet till 
Arkivcentrum i Dalarna bildades vid årsskiftet 2009/2010.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 42.
Tjänsteutlåtande, Administrativ service, 2013-01-18, en sida.
Underlag för ansökan om bidrag från kommuner baserat på respektive 
kommuns andel av inlämnade föreningsarkiv, en sida.
Verksamhetsberättelse 2011, 20 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Dalarnas Folkrörelsearkiv
Kommunstyrelsesekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 73

Dnr 2012:719/10

Ks § 47

Arkivombud, Dalarnas Folkrörelsearkiv

Kommunstyrelsens beslut

1. Arkivföreståndare Agneta Floresjös avsägning av uppdraget godkänns.

2. Föreningskonsulenten Ulla Immler utses till kommunens arkivombud 
för Dalarnas Folkrörelsearkiv.

Ärendebeskrivning
Dalarnas Folkrörelsearkiv strävar efter att ha ett arkivombud i varje 
kommun, som bland annat ska hjälpa arkivet i dess strävan att bevara det 
lokala skriftliga kulturarvet genom att göra arkivet känt i den egna 
kommunen. Arkivföreståndare Agneta Floresjö, som tidigare innehaft 
uppdraget, har meddelat Dalarnas Folkrörelsearkiv att hon avsäger sig 
uppdraget.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 44.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2012-10-29, en sida.
E-post 2012-10-11 och arkivombudets uppgifter, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Dalarnas Folkrörelsearkiv
Arkivföreståndare, A.F.
Föreningskonsulenten, U.I.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 74

Dnr 2012:752/01, 2013:4/11

Ks § 48

Arbete med äldreomsorgsstrukturen – rapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

2. Tillsätta en politisk styrgrupp för genomförande av projektet Struktur 
för kommunens framtida äldreomsorg.

3. Välja följande åtta att ingå i styrgruppen, Sofia Jarl (C),
Anki Enevoldsen (C), Stefan J Eriksson (M), Irene Homman (S),
Alf Johansson (S), Jonas Wittink (MP), Christer Iversen (FP) och 
Anders Bengtsson (KD).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-03 om struktur för äldreomsorgen i 
Gagnefs kommun. Steg ett i omstruktureringen är en ombyggnation av 
Törnholns äldreboende. 

Projektering pågår och ritningar har tagits fram för tillskapande av sju 
trygghetslägenheter, dagverksamhet för dementa och lokaler för hemtjänsten 
i Mockfjärd och Dala-Floda. I ritningarna finns bland annat också utrymme 
för en distriktssköterskemottagning. I projekteringsarbetet har 
verksamhetsansvariga och personalrepresentanter varit delaktiga. 

En utflyttning av de boende på Törnholn pågår, liksom arbetet med att 
erbjuda personalen andra anställningar.

Structor redovisar en kostnadsjämförelsen utifrån Granholms förslag, vilket 
gjordes som ett svar på skrivelsen till kommunstyrelsen, dnr 2012:752/01.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 45.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 121203 § 223

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 75

Ks § 48 forts.

Förslag till beslut på sammanträdet
Sofia Jarl (C): Att tillsätta en politisk styrgrupp bestående av de ordinarie 
ledamöterna i kommunstyrelsens allmänna utskott, kompletterat med en 
representant vardera från kristdemokraterna, miljöpartiet och folkpartiet.
Alf Johansson (S): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag.
Anki Enevoldsen (C): Bifall till Sofia Jarl (C) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Sofia Jarl (C) tilläggsförslag mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Valda ledamöter Kommunchef
Sektionschef Hemtjänst/SÄBO Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 76

Dnr 2012:752/01

Ks § 49

Svar på revisionens skrivelse angående struktur för 
kommunens framtida äldreomsorg

Kommunstyrelsens beslut

1. Att överlämna skrivelse ”Svar på skrivelse från revisorerna” som sitt 
svar till revisorerna.

Ärendebeskrivning
Skrivelse från revisorerna har inkommit gällande begäran om handlingar 
och kompletterande uppgifter angående struktur för kommunens framtida 
äldreomsorg.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 46.
Svar på skrivelse från revisorerna, 2013-02-05, två sidor.
Kommunrevisionen, Begäran om handlingar och kompletterande uppgifter 
ang. struktur för kommunens framtida äldreomsorg, 2012-12-05, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunrevisionen + svar på skrivelsen
Kommunstyrelsesekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 77

Dnr 2012:600/60

Ks § 50

Behovet av förskoleplatser – rapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skolsektionen lämnar en rapport över hur behovet av förskoleplatser 
ser ut i kommunen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130205 § 47.
Förskolebehov 2013 – 2017, 2013-01-22, två sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Au 121113 § 247
Au 120911 § 211

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 78

Dnr 2012:476/21

Ks § 51

Detaljplan Skogen 4:19 mfl (fd kommunförrådet) Gagnefs 
kommun, Dalarna - yttrande

Kommunstyrelsens beslut

1. Detaljplanen ändras så att kommunförrådet kan utnyttjas, intill dess 
kommunen eller Gagnefsbostäder har för avsikt att bebygga området.

Ärendebeskrivning
Detaljplan för Skogen 4:19, där kommunens nuvarande förråd är placerat, 
är utställd för granskning under tiden 4 februari – 4 mars 2013.

Planändringarna syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus på 
området där idag kommuns förråd finns.

Kommunstyrelsen vill att planen ändras så att förrådet kan  finns kvar på 
området tills kommunen eller Gagnefsbostäder har för avsikt att bebygga 
området. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Samhällsbyggnadssektionen, 2013-02-19, en sida.
Protokollsutdrag, Au 130205 § 58.
Utställningshandlingar, Detaljplan Skogen 4:19 mfl (fd kommunförrådet) 
Gagnefs kommun, Dalarna, 2013-01-30, 17 sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120904 § 246

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 79

Dnr 2013:136/00

Ks § 52

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 och unga erbjuds stöd och hjälp på hemmaplan genom sektionens 
familjeteam (familjebehandlare) och genom en nystartad verksamhet på 
Familjens Hus; Famnen som riktar sig till barn och unga med psykisk 
ohälsa. Mottagningen Famnen är organiserad i en så kallad 1:a linjen 
mottagning i samverkan mellan kommun och landsting. I mottagningen 
ingår psykolog, familjebehandlare och specialpedagog samt läkare vid 
behov. Kostnaderna för barn och unga i familjehem och på institution är 
cirka 800 tkr lägre år 2012 jämfört med 2011 och cirka 1 350 tkr lägre 
jämfört med 2010. Kostnaden för extern öppenvård samt övrig öppenvård 
har minskat cirka 1 000 tkr jämfört med 2011. Sektionen har som ett 
prioriterat mål inför de närmaste åren att aktivt utöka kommunens utbud av 
egna öppenvårdsinsatser för att så långt det är möjligt kunna erbjuda barn 
och unga kvalitativ vård inom familjen och i kommunens egna familjehem.

Vuxenenheten
Försörjningsstödet har minskat med cirka 700 tkr under 2012 jämfört med 
2011. Den totala kostnaden för försörjningsstöd blev cirka 5 000 tkr år 2012. 
Antal personer som ansökt om vård för sina missbruksproblem och beviljats 
institutionsvård är lägre jämfört med 2010-2011. Kostnaden för 
missbruksvård (institutionsvård och öppenvård) är cirka 800 tkr lägre 
jämfört med 2011 och cirka 1 500 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 
öppenvårdspsykiatrin.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 80

Ks § 52 forts.

Personalsituation
Samtliga tjänster inom Individ- och familjeomsorgen är tillsatta och 
konsultkostnader blev cirka 2 000 tkr lägre år 2012 jämfört med 2011 
och cirka 1800 tkr lägre jämfört med 2010. 

Sammanfattningsvis har sektionen sänkt sina nettokostnader med cirka 
2 000 tkr mellan åren 2011-2012.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Socialutskottet, för kännedom



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 81

Dnr 2013:136/00

Ks § 53

Verksamhetsrapport från Gagnefsbostäder AB

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vd för Gagnefsbostäder AB lämnar en rapport från bolaget.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnefsbostäder AB, för kännedom



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 82

Dnr 2013:162/01

Ks § 54

Strategiska mål 2014

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen redogjorde för det arbete som genomförts i 
ledningsgruppen och redovisade förslag på verksamhetsstyrningsmodell och 
strategiska mål inför budget- och verksamhetsprocessen för 2014.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 83

Dnr 2012:832/02

Ks § 55

Värdegrunder

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapport från pågående värdegrundsarbete.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 121211 § 359

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 84

Dnr 2013:51/00

Ks § 56

Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och 
demensboende

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barnomsorgsbehovet i Gagnefs kommun redovisas. Kommunen erbjuder 
barnomsorgsplats inom lagstadgad tid.

Boendeplatser inom SÄBO redovisas. Kommunen erbjuder plats inom 
särskilda boenden inom lagstadgad tid.

Beslutsunderlag
Antal placeringar Gagnefs kommun 2012 per månad, 2012-12-31, en sida.
Ansökan särskilt boende 2013-01-15, en sida.
Antal placeringar Gagnefs kommun 2013 per månad, 2013-01-31, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Sektionschef Hemtjänst/SÄBO



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 85

Dnr 2012:762/70

Ks § 57

Årets medmänniska

Kommunstyrelsens beslut

1. Årets medmänniska tilldelas;

Kerstin Pettersson, Karin-Maria ”Lillan” Berglund och Gerhard Termen 
som får dela på prissumman 10 000 kronor, med motiveringen,
”Årets tre medmänniskor är godhjärtade personer som med stort  
hjärta, engagemang och förtjänstfullt idéellt arbete i och utanför  
Väntjänsten gör fantastiska insatser. Kerstin Pettersson, Djurås,  
Gerhard Thermén, Mockfjärd och Karin-Maria ”Lillan” Berglund,  
Björbo sprider värme, glädje och omtanke till människor som behöver  
hjälp i vardagen med enklare tjänster.”

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat 2011-10-31 § 128 att instifta ett årligt pris 
som Årets medmänniska riktat till privatperson/personer som gjort 
förtjänstfulla insatser inom sociala verksamhetsområdet i Gagnefs kommun. 
Priset ska uppgå till 10 000 kronor och kunna fördelas ut till högst tre 
personer/år. Pristagare utses av kommunstyrelsen på förslag av 
socialutskottet.

Det har kommit in totalt 17 förslag till pristagare av Årets människa.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Su 121220 § 149.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Pristagare + brev Socialutskottet, f.k.
Övriga sökanden + följebrev
Assistent, M.M.
Kommunstyrelsesekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 86

Dnr 2012:776/02

Ks § 58

Revisionsrapport ”Granskning av bisysslor” - yttrande

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av bisysslor” samt 
översända till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
KPMG har av revisorerna i Gagnefs kommun fått i uppdrag att granska 
rutiner för hantering av anställdas bisysslor. I sin sammanfattning bedömer 
revisionen att det finns risk att det föreligger brister i den interna kontrollen 
och att det är väsentligt att kartlägga om verksamhetsansvariga i kommunen 
har vetskap om eventuella bisysslor.

Revisionsrapporten, som är daterad 2012-11-12, konstaterar att 
kommunfullmäktige antog ”Riktlinjer för granskning av bisyssla i Gagnefs 
kommun”  2012-03-12 samt att utveckling av stödet till verksamheterna 
avseende hur de anställdas bisysslor ska hanteras pågår.

Personalavdelningen har noterat revisionens iakttagelser och tagit hänsyn till 
detta i utvecklingsarbetet.

Följande åtgärder har vidtagits:
Samtliga chefsgrupper har informerats om bisyssla. Genomgång av rutinen 
och övriga dokument har skett. En tillämpning av rutinen har utarbetats, 
liksom blanketter ”Förbud att utöva bisyssla” samt ”Beslut om åläggande att 
upphöra med arbetshindrande/konkurrerande bisyssla”.

Personalavdelningen har också begärt att cheferna via blankett samlar in 
information om arbetstagarna innehar bisyssla eller ej. Kopia på samtliga 
svar lämnas till personalavdelningen som då all information inkommit 
sammanställer ett resultat.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 87

Ks § 58 forts.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Pu 130205 § 6. 
Tjänsteutlåtande, Personalavdelningen, 2013-01-24, en sida.
Yttrande, Tillämpning avseende ”Riktlinjer för bisyssla i Gagnefs kommun” 
inklusive bilagor, 2013-01-24, tre sidor.
Revisionsrapport, Granskning av bisysslor, 2012-11-12, elva sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige, rapport
Kommunrevisionen + yttrande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 88

Ks § 59

Ohälsotalet

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Antalet sjukdomsdagar bland de tillsvidareanställda uppgick i oktober 
månad till 6,4 %, i november månad till 6,2 % och i december månad till 
5,5 % vilket är en ökning i oktober månad med 2,2 %, i november med 
1,7 %, och i december med 0,7 procentenheter jämförande oktober, 
november och december 2011. 

2012 års ohälsotal uppgick till 4,84 %, vilket är en ökning med 0,64 
procentenheter jämförande år 2011. 

Sjukfrånvaron i procent per helår
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6,9% 5,8% 4,80% 4,36% 4,38% 4,20% 4.84%

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 89

Dnr 2013:4/11

Ks § 60

Val av ledamot till Gagnefs Turistråd (C)

Kommunstyrelsens beslut

1. Välja Fredrik Andersson (C) till ledamot i Gagnefs Turistråd till och 
med 2014.

Ärendebeskrivning
Lill Karin Gustafsson (C) har tidigare varit ledamot i Gagnefs Turistråd.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 121211 § 370, dnr 2012:103/11
Ks 121211 § 369, dnr 2012:102/11
Ks 110104 § 12, dnr 2010:642/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Fredrik Andersson (C)
Gagnefs Turistråd Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 90

Dnr 2013:137/11

Ks § 61

Avsägelse från uppdrag som ledamot med särskilt 
bevakningsområde kulturfrågor – Lill Karin Gustafsson (C)

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja avsägelsen.

Ärendebeskrivning
Lill Karin Gustafsson (C) avsäger sin plats som ledamot med 
särskilt bevakningsområde kulturfrågor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 110104 § 6, dnr 2010:642/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Lill Karin Gustafsson (C)
Kulturutskottet, för kännedom Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 91

Dnr 2013:4/11

Ks § 62

Val av ledamot med särskilt bevakningsområde kulturfrågor (C)

Kommunstyrelsens beslut

1. Välja Fredrik Andersson (C) till ledamot med särskilt 
bevakningsområde kulturfrågor till och med 2014.

Ärendebeskrivning
Lill Karin Gustafsson (C) har tidigare varit ledamot med särskilt 
bevakningsområde kulturfrågor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130219 § 61, dnr 2013:137/11
Ks 110104 § 6, dnr 2010:642/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Fredrik Andersson (C)
Kulturutskottet, för kännedom Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 92

Dnr 2013:137/11

Ks § 63

Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialutskottet 
– Fredrik Kvarnström (S)

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja avsägelsen.

Ärendebeskrivning
Fredrik Kvarnström (S) avsäger sin plats som ledamot i socialutskottet.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 110104 § 1, dnr 2010:642/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Fredrik Kvarnström (S)
Socialutskottet Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 93

Dnr 2013:4/11

Ks § 64

Val av ledamot till socialutskottet (S)

Kommunstyrelsens beslut

1. Välja Sven-Inge Persson (S) till ledamot i socialutskottet till och med 2014.

Ärendebeskrivning
Fredrik Kvarnström (S) har tidigare varit ledamot i socialutskottet.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130219 § 63, dnr 2013:137/11
Ks 110104 § 1, dnr 2010:642/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Sven-Inge Persson (S)
Socialutskottet Personalavdelningen
Kommunstyrelsesekreterare Assistent, E.D.
Kommunsekreterare It-avdelningen via C.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 94

Dnr, se rapportlista

Ks § 65

Rapporter

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporterna som en information till protokollet.

Ärendebeskrivning
13 rapporter har inkommit:
1. Räddningstjänsten Dala Mitt protokoll, 2012-11-16
2. Kf 121203 § 241, Avsägelse från uppdrag som ledamot och 2:e vice 

ordförande i kommunstyrelsen – Bo Billborn (S), dnr 2012:102/11
3. Kf 121203 § 242, Val av ledamot och 2:e vice ordförande till 

kommunstyrelsen (S), dnr 2012:103/11
4. Region Dalarna, Regionchefens rapport till direktionen, 2012-12-05
5. Dalabanans intressenter, Angående Trafikverkets avrapportering från 

arbetet kopplat till genomförande- och finansieringsavtal avseende 
åtgärder på Dalabanan, 2012-12-11, dnr 2012:875/53

6. Falun Borlänge-regionen protokoll, 2012-12-12
7. Länsstyrelsen Dalarnas län, Bostadsmarknadsenkät år 2012, 2012-12-13, 

dnr 2012:837/10
8. Räddningstjänsten Dala Mitt protokoll, 2012-12-14
9. Gagnefs Teknik AB protokoll, 2012-12-19
10. Konsumentjuridiska rådgivningen Hedemora, Säter och Gagnef 2012, 

dnr 2013:12/07
11. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan protokoll, 2013-01-10
12. Minnesanteckningar förda vid POSOM ledningsgrupp, 2013-01-21
13. Region Dalarna, Regionchefens rapport till direktionen, 2013-02-06

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 95

Ks § 66

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 121124-121231, nr 110-124, en sida.
Information 130101-130206, nr 1-13, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Assistent, C.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 96

Ks § 67

Ordföranderapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om
• Falun-Borlänge regionen, eventuell gemensam organisation för 

alkoholhandläggningen.
• Flyktingsituationen.
• I väntan på ambulans, verksamheten.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 97

Ks § 68

Anmälan av utskottens protokoll

Kommunstyrelsens beslut

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

Ärendebeskrivning
Kulturutskottet 2012-11-28, §§ 44-50
Allmänna utskottet 2013-02-05, §§ 1-2
Allmänna utskottet 2013-02-05, §§ 3-58
Personalutskottet 2013-02-05, §§ 1-10

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 98

Ks § 69

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

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

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

Kommunchef
1/13 Fullmakt att företräda kommunstyrelsen i Gagnefs kommun vid förvaltningsrätten

Gatuchef
1-42/12 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Skolchef
61-62/12 Beviljas rätt till skolskjuts 121206-130331
1/13 Beviljas rätt till skolskjuts vt -13
2/13 Meddelande om avstängning av barn- o skolbarnomsorg

Bitr skolchef
3/12 Beviljas avgiftsfri fritidshemsplacering

Förvaltningsassistent, skolsektionen
87/12 Beviljas stöd till inackorderingsbidrag 
85-86, 88/12 Beviljas kontant resebidrag vid APU
1-3/13 Beviljas stöd till inackorderingsbidrag

Föreningskonsulent
8-9/12 Beviljas spontanidrottsbidrag
1/13 Beviljas spontanidrottsbidrag

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Förvaltningsassistent skola, I.S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-02-19 99

Dnr 2012:803/70

Ks § 70

Samverkansavtal med Högskolan Dalarna

Kommunstyrelsens beslut

1. Samverkansavtal inom det sociala välfärdsområdet tecknas med 
Högskolan Dalarna.

2. Kostnaden delas mellan Äldreomsorgs- och IFO/LSS-sektionerna.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun har sedan tidigare ett samverkansavtal med Högskolan 
inom ramen för SUD (Socialtjänstens Utvecklingscentrum i Dalarna). 
Kommunen har även haft ett avtal med Dalarnas ForskningsRåds (DFR) 
Äldreforum och IFO-Forum. DFR har under 2012 avvecklats och 
verksamheten har förts in i Högskolans regi, och en ny regional 
ledningsstruktur har byggts upp.

Kostnaden för samverkansavtalet uppgår till 8,20 per kommuninvånare.

Motivering till beslut
Det länsgemensamma utvecklingsarbete inom socialtjänstens område 
kommer fortsättningsvis att ske i Region Dalarnas och Högskolans regi. Det 
är därför av stor vikt att Gagnefs kommun tecknar samverkansavtal med 
Högskolan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2013-02-18, en sida.
Högskolan Dalarna, Avtal om samverkan inom det Sociala välfärdsområdet 
– missiv, 2012-11-26, tre sidor.
Högskolan Dalarna, Avtal om samverkan inom det Sociala välfärdsområdet 
mellan Gagnef kommun och Högskolan Dalarna, 2012-11-26, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Högskolan Dalarna + avtal
Ekonomiavdelningen
Äldreomsorgs- och IFO/LSS-sektionerna
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