
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
2013-06-10 1 (35)

Kommunfullmäktige

Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 18.30-23.15

Beslutande
Ledamöter Jaak Kerstell (C) ordförande

Ann-Gret Olsson (S) Kerstin Stenquist (C)
Sofia Jarl (C) Bengt-Ola Ryttar (S)
Anders Ahlgren (C) Birgitta Floresjö (C)
Stefan J. Eriksson (M) Cecilia Sundin (S)
Alf Johansson (S) Ari Vähäjylkkä (M)
Irene Homman (S) Fredrik Andersson (C)
Patrik Andersson (S) §§ 73-83 Per-Arne Leck (S)
Anders Bengtsson (KD) Maria Alfredsson (MP)
Irene Jonasson (C) Christina Walles (S)
Sven-Inge Persson (S) Jan Bergman (C)
Erik Warg (C) §§ 73-92 Ingegerd Kull Hanses (M)
Kjell Fahlgren (SD) Anne-Christine Carlsson (S)
Irma Rönnbäck (M) Kjell Andersson (C)
Börje Nahlbom (MP) ej § 84 beslut 2-3

Tjänstgörande ersättare Ingvar Hagberg (S) tjänstgörande för Fredrik Kvarnström (S)
Börje Lindvall (C) tjänstgörande för Anki Enevoldsen (C)
Inger Lingeryd (M) tjänstgörande för Birgitta Ihlis (M)
Ann-Kristin Norberg (S) tjänstgörande för Fanny Brandström (S)
Marie Karlsson (FP) tjänstgörande för Christer Iversen (FP)
Göran Pers (C) tjänstgörande för Curt Svärd (C)
Owe Thorssell (MP) tjänstgörande för Börje Nahlbom (MP) § 84 beslut 2-3

Övriga närvarande
Ersättare Owe Thorssell (MP) ej § 84 beslut 2-3

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef
Torstein Tysklind, ekonomichef, § 84

Revisorer Bo Lindevall (S), sammankallande, § 83
Carl-Axel Westerlund (C), § 83
Svante Hanses (M), § 83
Lars-Erik Ström (S), § 83

Övriga Jonas Källman, ordförande fullmäktigeberedning, § 82
Per Dahlqvist, vd vid Gagnefsbostäder AB, § 85
Jan Frimodig, vd vid Gagnef Teknik AB, § 86
Örjan Furn, vd vid Dala Vatten och Avfall AB, § 87



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunfullmäktige 2013-06-10 2

Justering
Justerare Ari Vähäjylkkä (M) och Alf Johansson (S)

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2013-06-17, kl. 15.00

Justerade paragrafer §§ 73-98

Underskrifter
Sekreterare _________________________

Anna-Lena Palmér

Ordförande _________________________
Jaak Kerstell (C)

Justerare _________________________ _________________________
Ari Vähäjylkkä (M) Alf Johansson (S)

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2013-06-10

Datum för anslags uppsättande 2013-06-17 Datum då anslaget tas ned 2013-07-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

Underskrift _________________________
Anna-Lena Palmér
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Dnr 2013:24/80

Kf § 73

Utdelning av Kulturpris 2013

Ärendebeskrivning
Kulturutskottets ordförande Fredrik Andersson (C) delar ut 
kommunens kulturpris 2013 till:

Börje Bergqvist, som får 10 000 kronor, med motiveringen:
”För sin uppskattade och värdefulla gärning att dokumentera,  
bevara och göra bygdens historia tillgänglig för oss alla.”

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130521 § 155

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kulturutskottet, för kännedom
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Dnr 2013:75/86

Kf § 74

Utdelning av Kulturstipendium 2013

Ärendebeskrivning
Kulturutskottets ordförande Fredrik Andersson (C) delar ut 
kommunens kulturstipendium 2013 till:

Isabell Gustafsson-Ny, som får 10 000 kronor, med motiveringen:
”En uppmuntran i sin satsning att som kvinnlig instrumentalist ta plats  
på den manligt dominerade jazz- och improvisationsscenen.”

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130521 § 156

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kulturutskottet, för kännedom
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Dnr 2013:76/80

Kf § 75

Utdelning av Ungdomsledarpris 2013

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Sofia Jarl (C) delar ut kommunens 
ungdomsledarpris 2013 till:

Terese Jons, som får 10 000 kronor, med motiveringen:
”Therese Jons är aktiv i Borlänge Ryttarsällskap, men bedriver sin  
verksamhet på Bäckans rid- och utbildningscenter i Gagnefs kommun. Att  
träna ungdomar är något som hon brinner för och hon lägger ner enormt 
med tid och engagemang för att ungdomarna som tränar för henne ska  
utvecklas och ha roligt.”

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130521 § 157

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Fritids- och idrottsutskottet, för kännedom
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Dnr 2013:196/00

Kf § 76

Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen föredras av kommunchefen, 
innehållande:
• Äldreomsorgens struktur
• Situationen inom förskolan
• Medarbetarenkät
• Forum Gagnef
• Träffa Dalarna
• Blodomloppet
• Analys av ekonomistyrningen

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen, 2013-06-10, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ledamöter + verksamhetsrapport
Kommunstyrelse-sekreterare
Kommunsekreterare
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Dnr 2013:287/84

Kf § 77

Medborgarförslag om att bygga vinterrastnings- och 
övernattningsstugor

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag, från Barbro Engvall, till kommunfullmäktige 
föreslås att bygga vinterrastnings- och övernattningsstugor.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2013-04-02, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Samhällsbyggnadssektionen + medborgarförslag för
Kultur- och fritidssektionen    handläggning
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Dnr 2013:418/73

Kf § 78

Medborgarförslag till om- och nybyggnad av Gagnefsgården

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Lars-Erik Granholm har genom ett medborgarförslag till 
kommunfullmäktige lämnat in förslag till om- och nybyggnad 
av Gagnefsgården.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2013-05-21, 14 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Samhällsbyggnadssektionen + medborgarförslag för
Äldreomsorgssektionen    handläggning
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Dnr 2013:475/11

Kf § 79

Motion om att föreslå Gagnef som försökskommun för e-röstning

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan J. Eriksson (M) att 
Gagnefs kommun ansöker om att få bli försökskommun vid eventuell 
försöksverksamhet med elektronisk röstning i kommande val.

Beslutsunderlag
Motion, 2013-06-10, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
IT/Informationsansvarig, T.H. + motion för handläggning
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Dnr 2013:476/00

Kf § 80

Motion om att erbjuda gratis WiFi i Gagnefs kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan J. Eriksson (M) att 
Gagnefs kommun utreder möjligheterna att erbjuda gratis WiFi på 
strategiska platser i kommunen.

Beslutsunderlag
Motion, 2013-06-10, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
IT/Informationsansvarig, T.H. + motion för handläggning
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Dnr 2013:484/31

Kf § 81

Motion om att renovera skolvägen i Mockfjärd samt bygga en 
cykel-moped parkering i anslutning till busshållplats vid E-16

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (S) att Gagnefs 
kommun bygger och renoverar vägen från KM Matssonsväg från fd 
Sjöbergs Affär till Mockfjärdsskolan samt bygger en cykel-moped parkering 
i anslutning till busshållplats vid E-16.

Beslutsunderlag
Motion, 2013-06-10, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Samhällsbyggnadssektionen + motion för handläggning
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Dnr 2012:513/73

Kf § 82

Redovisning från fullmäktigeberedning ”Handikappolitiskt 
program för Gagnefs kommun”

Kommunfullmäktiges beslut

1. Efter diskussion remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
2012-12-03 tillsattes en fullmäktigeberedning med uppgift att ta fram ett 
Handikappolitiskt program för Gagnefs kommun. För att en kommun ska 
kunna erbjuda sina medborgare jämlika möjligheter behövs bland annat en 
handikappolitisk plan. En plan som systematiskt tar fasta på att göra 
samhället tillgängligt och delaktigt för alla. En handikappolitisk plan bör 
utgå från vissa grundläggande principer. Dessa är:
• att ha FN:s standardregler och konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning samt den nationella handlingsplanen som riktlinjer
• att ha ett nära samarbete med handikapprörelsen
• att planen syftar till att angivna åtgärder på sikt ska integreras i 

samhällsplaneringen så att handikappaspekter genomsyrar all verksamhet
• att kommunen ska föregå som gott exempel med en framåtsträvande 

handikappolitisk planering och genom kunskapsspridning betona vikten av 
att standardreglerna efterlevs i alla verksamheter

I beredningen ingick Jonas Källman, Birgitta Panting, Linda Kvalöy-Johansson, 
Sven-Inge Persson och Irene Homman.

Underlag
Handikappolitiskt program, 11 sidor.
Protokollsutdrag, Kf 121203 § 225.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
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Dnr 2013:154/04

Kf § 83

Revisionsberättelse 2012 för Gagnefs kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Svante Hanses (M) redovisar revisionsberättelsen och särskilt då de två 
anmärkningar som revisorerna riktat mot kommunstyrelsen.

Kommunrevisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas 
verksamhet samt genom utsedda lekmannarevisorer i de hel- och delägda 
bolagen Gagnefsbostäder AB, Gagnef Teknik AB och Dala Vatten och 
Avfall AB även verksamheterna i dessa företag under år 2012.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2012, bilagor revisorernas redogörelse och 
sakkunnigas rapporter.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Dnr 2013:154/04

Kf § 84

Årsredovisning 2012 för Gagnefs kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fastställa årsredovisning 2012 för Gagnefs kommun.

2. Bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

3. Fastställa anmärkningar mot kommunstyrelsen i enlighet med 
revisorernas förslag med deras motivering.

4. Bevilja miljö- och byggnadsnämnden ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2012.

Deltar ej i beslut
Följande ledamöter i kommunstyrelsen deltar ej i beslutspunkt 
nummer två och tre:
Ann-Gret Olsson (S), Sofia Jarl (C), Stefan J. Eriksson (M),
Alf Johansson (S), Inger Lingeryd (M), Anders Bengtsson (KD),
Irene Jonasson (C), Erik Warg (C), Irma Rönnbäck (M),
Kerstin Stenquist (C), Birgitta Floresjö (C), Fredrik Andersson (C),
Per-Arne Leck (S), Jan Bergman (C) och Kjell Andersson (C).
Följande ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden deltar ej i 
beslutspunkt nummer fyra: Börje Lindvall (C) och Ingvar Hagberg (S).

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun lämnar förslag till årsredovisning för 2012. 
Årsredovisningen innehåller även sammanställd redovisning för 
kommunkoncernen (koncernredovisning).

Kommunen redovisar ett överskott för året på 18,25 mnkr. Av detta beror 
15,6 mnkr på jämförelsestörande poster. Rensat för dessa är resultatet
2,6 mnkr, vilket är 1,6 mnkr bättre än budget.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 84 forts.

Några faktorer som påverkar resultatet är:
• En återbetalning av AFA försäkringen (jämförelsestörande) på 9,6 mnkr.
• En upplösning av pensionsavsättning med +6,0 mnkr, i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut 2013-03-11. Enligt samma beslut ska beloppet 
öronmärkas för framtida pensionsbetalningar inom det egna kapitalet.

• Utöver detta ett positivt resultat för finansförvaltningen med 7,8 mnkr jämfört 
med budget beroende på högre skatteintäkter, lägre pensionskostnader samt 
bättre finansnetto.

• Ett negativt utfall för kommunens övriga verksamheter med 6,2 mnkr 
jämfört med budget.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 130409 § 82.
Protokollsutdrag, Au 130319 § 79.
Årsredovisning 2012 för Gagnefs kommun, 70 sidor.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-03-21, en sida.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130219 § 27

Förslag till beslut på sammanträdet
Kjell Fahlgren (SD): Att inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.
Jaak Kerstell (C): Att besluta om anmärkning i enlighet med revisorernas 
förslag med deras motivering.
Bengt-Ola Ryttar (S): Bifall till Jaak Kerstell (C) förslag.

Beslutsgång – beslutspunkt nr 1
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att enligt kommunstyrelsens 
förslag godkänna årsredovisningen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
förslaget.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 84 forts.

Beslutsgång – beslutspunkt nr 2
Ordföranden ställer förslag om att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet 
mot Kjell Fahlgren (SD) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
förslag om att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller förslag om att bevilja kommunstyrelsen 
ansvarsfrihet. Den som röstar nej bifaller Kjell Fahlgren (SD) förslag.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 17 ja-röster, en nej-röst, två frånvarande, 
15 deltar ej i beslut. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Bilaga 1: omröstningslista.

Beslutsgång – beslutspunkt nr 3
Ordföranden ställer förslag om att besluta om anmärkningar i enlighet med 
revisorernas förslag med deras motivering mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller att besluta om anmärkningar i enlighet med 
revisorernas förslag med deras motivering.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller förslag om att besluta om anmärkningar i enlighet 
med revisorernas förslag med deras motivering. Den som röstar nej bifaller 
avslag.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med elva ja-röster, sju nej-röster, två frånvarande,
15 deltar ej i beslut. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa anmärkning 
mot kommunstyrelsen i enlighet med revisorernas förslag med deras 
motivering. Bilaga 1: omröstningslista.

Reservation
Mot beslut reserverar sig Anders Ahlgren (C) och Cecilia Sundin (S).

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen, info.
Miljö- och byggnadsnämnden, meddelande
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Dnr 2013:304/04

Kf § 85

Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2012

Kommunfullmäktiges beslut

1. Efter att kommunfullmäktige delgivits årsredovisning 2012 för 
Gagnefsbostäder AB läggs ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Föreligger årsredovisning från Gagnefsbostäder AB för år 2012.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 130409 § 83.
Protokollsutdrag, GBAB 130327 § 9, dnr GBAB 2013:16/04.
Gagnefsbostäder AB, Årsredovisning 2012, 20 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnefsbostäder AB
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2013:305/04

Kf § 86

Gagnefs Teknik AB årsredovisning 2012

Kommunfullmäktiges beslut

1. Efter att kommunfullmäktige delgivits årsredovisning 2012 för Gagnefs 
Teknik AB läggs ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Föreligger årsredovisning från Gagnefs Teknik AB för år 2012.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 130521 § 134.
Protokollsutdrag, GTAB 130424 § 19.
Gagnefs Teknik AB, Årsredovisning för räkenskapsåret 2012, 18 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnefs Teknik AB
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2013:306/04

Kf § 87

Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2012

Kommunfullmäktiges beslut

1. Efter att kommunfullmäktige delgivits årsredovisning 2012 för Dala 
Vatten och Avfall AB läggs ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Föreligger årsredovisning från Dala Vatten och Avfall AB för år 2012.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 130521 § 135.
Protokollsutdrag, DVA AB 130422 § 15.
Dala Vatten och Avfall AB, Årsredovisning för räkenskapsåret 2012, 13 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Dala Vatten och Avfall AB
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2012:600/60

Kf § 88

Behovet av förskoleplatser

Kommunfullmäktiges beslut

1. Avsätta högst åtta miljoner kronor i investeringsmedel för nybyggnad 
av två förskoleavdelningar i Djurås.

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

Ärendebeskrivning
Enligt femårsprognosen för barnomsorg kommer Gagnefs kommun under 
prognosperioden att sakna omkring 50 platser i östra kommundelen. 
Prognosen beräknas utifrån ett genomsnittsvärde på antal födda barn under 
de senaste fem åren. Efterfrågan på förskoleplatser följer ganska väl de 
femårsprognoser som tagits fram under de senaste åren.

Efterfrågan på förskoleplats för de yngsta barnen mellan ett och två år har 
under senaste året ökat från 50 % till 80 % förutom i Björbo och Dala-Floda 
där det ligger kvar på cirka 50 %.

Kommunen kan nog även framledes räkna med ett ökad efterfrågan på 
förskoleplatser då det diskuteras om rätt till förskola 30 timmar i veckan för 
arbetssökande samt allmän förskola från ett år.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 130521 § 131.
Protokollsutdrag, Au 130423 § 84.
Protokollsutdrag, Au 130319 § 73.
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, Skolsektionen, 2013-03-23, 24 sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130409 § 105
Ks 130219 § 50
Au 121113 § 247
Au 120911 § 211

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 88 forts.

Förslag till beslut på sammanträdet
Sofia Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ann-Gret Olsson (S): Att lokaler för permanent förskola tillbyggs med en 
avdelning vid Kyrkskolan i Gagnef och en avdelning vid Djurås skola.
Maria Alfredsson (MP): Bifall till Ann-Gret Olsson (S) förslag.

Beslutsgång – beslutspunkt nr 1
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Ann-Gret Olsson (S) 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag.
Den som röstar nej bifaller Ann-Gret Olsson (S) förslag.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 19 ja-röster, 14 nej-röster, två frånvarande. 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Bilaga 2: omröstningslista.

Reservation
Mot beslut reserverar sig Ann-Gret Olsson (S), Alf Johansson (S),
Irene Homman (S), Börje Nahlbom (MP), Sven-Inge Persson (S),
Kjell Fahlgren (SD), Bengt-Ola Ryttar (S), Cecilia Sundin (S),
Per-Arne Leck (S), Christina Walles (S), Anne-Christine Carlsson (S),
Maria Alfredsson (MP) och Ann-Kristin Norberg (S) till förmån för 
Ann-Gret Olsson (S) förslag.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ekonomiavdelningen
Skolchef
Bitr. skolchef
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Dnr 2011:55/73

Kf § 89

Införande av Lagen om valfrihet (LOV) i hemtjänsten

Kommunfullmäktiges beslut

1. Att införa LOV i hemtjänsten från och med 2015-01-01.

Ärendebeskrivning
Regeringen avser att fortsätta att stödja förberedelser och utveckling av 
valfrihetssystem år 2014 under förutsättning att riksdagen beviljar medel till 
detta. Införande av ett kundvalssystem inom hemtjänsten innebär att 
omsorgs- och serviceinsatser där den enskilde själv kan välja om det är 
kommunen eller privat entreprenör som ska utföra de biståndsbedömda 
insatserna som den enskilde beviljas enligt socialtjänstlagen.

Användningsområde
Stimulansbidrag ska användas till konkreta insatser för att förbereda och 
vidareutveckla redan infört valfrihetssystem enligt LOV.
• ta ställning till vilka delar av verksamheter som ska omfattas av ett valfrihetssystem
• ta ställning till hur ersättningssystemet ska se ut
• ta fram system och rutiner för ansökningsförfarande och annonsering
• utbilda personalen om valfrihetssystem enligt LOV
• ta fram rutiner för kommunens eget kvalitetsledningssystem när det gäller att ställa 

krav på och följa upp utförarens verksamhet med vilken kommunen har tecknat avtal
• ta fram ett förfrågningsunderlag, för att följa upp och säkerställa kvaliteten på 

utförarens verksamhet enligt SOSFS 2011:9
• ta fram rutiner för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utförarens verksamhet 

som motsvara de tjänster som ska levereras
• ta fram system för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utförarnas verksamhet 

och utbildning av personal
• ta fram rutiner för hur ickevalsalternativ enligt LOV utformas
• informerar kommuninnevånarna och del olika utförarna om valfrihetssystemet.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 89 forts.

Särskilda villkor
Medel som har sökts och beviljats för genomförande av ett valfrihetssystem får 
endast tas i anspråk om och när kommunen har beslutat att införa ett sådant.

Uppföljning
Socialstyrelsen ska följa utvecklingen av valfrihetssystem och hur medlen 
används. Syftet är att på nationell nivå beskriva hur och i vilken 
utsträckning kommunerna har valt att förbereda, införa och anpassa 
valfrihetssystem inom kommunens insatser enligt socialtjänstlagen för äldre.

Viktiga områden är kommunens arbete med information till den enskilde 
och stödet till den enskilde i valsituationen, inte minst till dem som inte kan 
eller vill göra ett aktivt val.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 130521 § 132.
Protokollsutdrag, Au 130423 § 85.
Tjänsteutlåtande, Hemtjänst/Säbo, 2013-04-22, två sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 111108 § 391
Pu 110524 § 42
Pu 110524 § 40
Ks 110510 § 168
Ks 110215 § 42

Förslag till beslut på sammanträdet
Sofia Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Irene Homman (S): Avslag.
Stefan J Eriksson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Alfredsson (MP): Avslag.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 89 forts.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Irene Homman (S) och 
Maria Alfredsson (MP) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Mot beslut reserverar sig Ann-Gret Olsson (S), Alf Johansson (S),
Irene Homman (S), Börje Nahlbom (MP), Sven-Inge Persson (S),
Kjell Fahlgren (SD), Bengt-Ola Ryttar (S), Cecilia Sundin (S),
Per-Arne Leck (S), Christina Walles (S), Anne-Christine Carlsson (S),
Maria Alfredsson (MP), Ingvar Hagberg (S) och Ann-Kristin Norberg (S).

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Sektionschef äldreomsorg, A.G.
Enhetschef LSS, A.E.
Projektledare LOV, C.S.
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Dnr 2011:853/04

Kf § 90

Kommunal borgen för Dala Vatten och Avfall AB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Dala Vatten och Avfall AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 30 000 000 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp.

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

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

Beslut om borgen är tagen i kommunfullmäktige 2012-03-12. 
Beslutsformuleringen är dock felaktig och Kommuninvest som har lånat ut 
pengar till Dala Vatten och Avfall AB kräver en proprieborgen med 
formulering enligt ovan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 130521 § 133.
Protokollsutdrag, Au 130423 § 87.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-03-26, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 120312 § 33.
Ansökan om kommunal borgen från Dala Vatten och Avfall AB, 2011-10-26.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Dala Vatten och Avfall AB
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2012:715/26

Kf § 91

Medborgarförslag om hyggesfritt skogsbruk i tätortsnära skogar

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning
Den 26 oktober inkom en skrivelse från en kommuninvånare, Fanny Laszlo, 
som ville att Gagnefs kommun ska anta en policy om hyggesfritt skogsbruk. 
Hyggesfritt skogsbruk innebär att man inte kalavverkar utan man plockar ut 
enstaka träd enligt olika modeller.

Den modell som skulle vara intressant för Gagnefs kommun berör tätortsnära 
skog. Gagnefs kommun har idag ett taxerat skogsinnehav på drygt 900 ha 
varav cirka 630 ha är naturreservat. Återstående areal som är taxerad som 
skogsfastighet består av älvslänter, planlagd mark för antingen grönområden, 
vägar eller exploaterbar mark. Sedan finns det slutligen några hektar skog 
som utgörs av ren produktiv skogsmark men som dock ej är tätortsnära skog.

Den mark som omfattas av detaljplan eller ligger inom strandskyddet 
omfattas redan av restriktioner om hur den får avverkas och en policy om 
hyggesfri avverkning skulle alltså inte ha någon effekt på den skogen. Den 
mark som är inköpt i exploateringssyfte och alltså är lämplig att bebyggas 
och därmed bli detaljplanerad är ej lämplig att ta med i policyn, eftersom 
marken då byter skepnad när exploateringen genomförs. De skogsområden 
som idag utgörs av produktiv skogsmark men ej är lämpad för modern 
skogsbruk och är tätortsnära utgör endast en liten del av den tätortsnära 
skogen, den skulle dock enkelt kunna inventeras och passa för hyggesfritt 
skogsbruk för tätortsnära skog.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 130521 § 128.
Protokollsutdrag, Au 130423 § 81.
Tjänsteutlåtande, Samhällsbyggnadssektionen, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 121203 § 205.
Medborgarförslag, 2012-10-26, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Fanny Laszlo
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Dnr 2011:470/04

Kf § 92

Motion om Spegeldammsfonden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås då stiftelsens styrelse enligt stadgarna beslutar om 
utdelning av medel ur stiftelsen.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, genom Per-Arne Leck, har i en motion till 
kommunfullmäktige anhållit om att Spegeldammsfonden årligen får utdela 
högst tio procent av sitt kapital, samt att ledamöterna i styrelsen ska vara 
från Mockfjärd.

Gagnefs kommun bildade 1993 ”Stiftelsen för Spegeldammspengar” och 
fastställde stadgar för stiftelsen. Dessa stadgar reviderades av 
kommunfullmäktige i Gagnef 2006-02-27. Stiftelsens ändamål är ”att främja 
och stödja åtgärder som är i vid mening miljöbefrämjande eller som utgör 
annan lämplig kompensation, såsom stöd till barn- och ungdomsverksamhet 
inom Mockfjärds församlings geografiska område.” Valbara till stiftelsen är 
de som är mantalsskrivna i Mockfjärds församling och minst en ledamot och 
ersättare ska vara ledamot av kommunfullmäktige.

Stiftelsens styrelse förvaltar själva stiftelsens tillgångar och beslutar själva 
om omfattningen av utdelningen. Styrelse- och revisionsberättelse ska varje 
år föredragas inför Gagnefs kommuns kommunfullmäktige och fullmäktige 
ska därefter besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.

Bedömning
Kommunfullmäktige utser ledamöter i Stiftelsen för Spegeldammspengar. 
Styrelsen är sedan suverän att själva fatta beslut om utdelning av medel.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 121211 § 342.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2012-10-12, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 110607 § 66.
Motion om Spegeldammsfonden, 2011-06-07, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Per-Arne Leck (S)
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Dnr 2012:23/11

Kf § 93

Motion om begäran om folkomröstning

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås i den del som avser att väcka ärende om 
folkomröstning, då de handlingar som bifogats motionen inte uppfyller 
Kommunallagens krav på när ärende om folkomröstning kan väckas.

2. Motionen anses besvarad i övriga delar.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, genom Bo Billborn (S), har i en motion till 
kommunfullmäktige föreslagit att
- alla förhandlingar om privatisering av äldrevården och försäljning av 

kommunala fastigheter och Gagnefsbostäders fastigheter avbryts
- en folkomröstning snarast genomförs så att Gagnefs invånare får ta ställning 

till eventuella privatiseringar av äldrevården och och försäljning av 
kommunens och Gagnefsbostäders fastighetsbestånd.

Till motionen finns bifogat ett antal namnunderskrifter dels med krav på 
folkomröstning om privatisering av äldreomsorgen och dels med krav på att 
stoppa privatiseringen av den personliga assistansen.

I Kommunallagen finns bestämmelser om folkomröstningar på initiativ av 
röstberättigade kommunmedlemmar (KL 5:23, 2 st). Ärende om att hålla 
folkomröstning får väckas av minst tio procent av de röstberättigade 
kommunmedlemmarna. Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella 
frågan och innehålla
- initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar och namnförtydligande
- uppgift om när namnteckningarna gjorts
- personnummer och adress

Endast de som skrivit på under en sexmånadersperiod som föregått 
inlämnandet ska räknas.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Därefter kan kommunfullmäktige besluta att folkomröstning ska hållas om
- den fråga som initiativet avser är sådant att fullmäktige kan besluta om den
- inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar emot förslaget.

Den privatisering av äldreomsorgen som i dagsläget kan vara aktuell är 
införandet av LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten. Den kommunala 
hemtjänsten kommer att finnas kvar och privatiseringen i det avseendet 
innebär en möjlighet för den äldre att välja ett annat alternativ än den 
kommunala hemtjänsten. Beslut om eventuellt införande av LOV i 
hemtjänsten kommer att tas av kommunfullmäktige.

Vad gäller utförsäljning av fastigheter, kommunens och Gagnefsbostäders, 
pågår kontinuerligt en översyn av behovet av lokaler för verksamheten. 
De lokaler som inte behövs eller som inte passar in i verksamheten 
kommer att bjudas ut till försäljning.

Bedömning
De listor som lämnats in uppfyller inte de krav som finns i Kommunallagen 
på när ärende om folkomröstning kan väckas. Motionen bör därför i den del 
som avser krav på att folkomröstning ska hållas avslås.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 121211 § 343.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2012-10-12, två sidor.
Protokollsutdrag, Kf 120312 § 3.
Motion om begäran om folkomröstning, 2012-01-17, två sidor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Gret Olsson (S): Bifall till motionen.
Per-Arne Leck (S): Bifall till motionen.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Ann-Gret Olsson (S) 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag.

Reservation
Mot beslut reserverar sig Ann-Gret Olsson (S), Alf Johansson (S),
Irene Homman (S), Sven-Inge Persson (S), Kjell Fahlgren (SD),
Bengt-Ola Ryttar (S), Cecilia Sundin (S), Per-Arne Leck (S),
Christina Walles (S), Anne-Christine Carlsson (S), Ingvar Hagberg (S)
och Ann-Kristin Norberg (S).

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Bo Billborn (S)
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Dnr 2012:126/00

Kf § 94

Motion om att göra Gagnef till en Millenniekommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Avslå motionen.

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

Ärendets beredning
Begreppet Milleniekommun var en form av marknadsföringsprojekt 
ursprungligen initierat av en avdelning inom Sveriges Kommuner och 
Landsting. Projektet avslutades tvärt i augusti 2012 på grund av indragen 
finansiering vilket innebär att det inte längre finns något begrepp eller 
övergripande projekt att ansluta till. Föreslås därför att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 121211 § 344.
Tjänsteutlåtande, IT/Informationsansvarig, 2012-10-09, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 120312 § 7.
Motion om att göra Gagnef till en Millenniekommun, 2012-02-21, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Sanna N. Barkar (MP)
Börje Nahlbom (MP)
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Dnr 2012:634/63

Kf § 95

Motion om att utreda möjligheten att starta en flerspråkig 
förskola i Gagnefs kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bifalla motionen.

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att starta en 
flerspråkig förskola.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår centerpartiet genom
Martin Enevoldsen (C) att kommunen utreder möjligheten att starta en 
flerspråkig förskola.

Fler och fler kommuner i landet startar flerspråkiga förskolor. Skolverket 
har uppmärksammat det och har gett ut ett metodmaterial som behandlar 
flerspråkighet i förskola. I Gagnef är det flera barn i förskolan som har 
annan språkbakgrund en svenska som modersmål. För dem är det viktigt att 
få utveckla sin kulturella identitet, som sin förmåga att kommunicera på 
svenska och på sitt modersmål. I motionen ges exempel på att en del 
kommuner har satsat på engelsk- och svenskspråkiga förskollärare i syfte att 
öka utbildningsnivån. En satsning på flerspråkig förskola kan ha fler syften, 
men i grunden handlar det om att ge alla barn möjlighet att utveckla sin 
språkliga förmåga.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 130521 § 129.
Protokollsutdrag, Au 130423 § 82.
Tjänsteutlåtande, Skolsektionen, 2013-04-11, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 121022 § 189.
Motion, 2012-09-17, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Martin Enevoldsen (C)
Kommunstyrelsen
Skolchef
Bitr. skolchef
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Dnr 2011:852/45

Kf § 96

Motion om ny återvinningscentral

Kommunfullmäktiges beslut

1. Avslå motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (S) att 
Gagnefs kommun utreder och bygger en ny återvinningscentral 
(ÅVC) vid industriområdet i Mockfjärd. Den nya centralen ska 
ersätta de två som idag finns i Djurås och Dala-Floda.

Dala vatten och Avfall AB har på uppdrag från Gagnefs Teknik AB (GTAB) 
utrett frågan om en ny ÅVC med placering i Mockfjärd. Kostnaden 
beräknas till cirka 16 miljoner kronor.

Gagnefs Teknik AB har på styrelsemöte den 19 juni 2012 diskuterat 
framtida behov av ÅVC i kommunen. De frågeställningar som diskuterades 
var, vad som händer inom avfallshanteringen utifrån den avfallsutredning 
som är ute på remiss samt påverkan på avfallstaxan vid en investering på
16 miljoner kronor i ny ÅVC. Vidare diskuterades huruvida en ny ÅVC 
skulle kunna innebära besparingar för drift- och hanteringskostnaderna.

Diskussionen utmynnade i att de befintliga återvinningscentralerna i Djurås 
och Dala-Floda ska behållas tills vidare och rutas upp till godtagbar funktion 
för alla berörda.

Styrelsen i GTAB beslutade att ge VD Jan Frimodig i uppdrag att tillsammans 
med verksamhetsansvarig att besluta om vilka åtgärder som kan utföras inom 
ramen för budget 2013 på 2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 130521 § 130.
Protokollsutdrag, Au 130423 § 83.
Tjänsteutlåtande, Gatuavdelningen, 2013-01-16, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 111205 § 177.
Motion, 2011-11-10, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Per-Arne Leck (S)
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Dnr 2013:207/02

Kf § 97

Motion om sommarjobb till alla unga

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bifalla motionens intentioner.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Irene Homman (S) att det 
i årets budget frigörs medel för att garantera alla gymnasieungdomar 
sommarjobb.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 130521 § 154.
Protokollsutdrag, Kf 130311 § 9.
Motion, 2013-03-05, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Irene Homman (S)
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Dnr, se rapportlista

Kf § 98

Rapporter

Kommunfullmäktiges beslut

1. Lägga rapporterna som en information till protokollet.

Ärendebeskrivning
Tre rapporter har inkommit:
1. UpphandlingsCenter, Aktuella händelser mars-april 2013
2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan protokoll, 2013-04-22
3. Ks 130521 § 142, Projekt Mockfjärdsskolan – redovisning

Rapporten kommer att föredras vid nästa sammanträde för  
kommunfullmäktige.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare


