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Dnr 2010:249/81

Ks § 169

Medborgarförslag om att handikappanpassa Flosjöbadet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag från Syrholens byalag, med flera, 
att Flosjöbadet handikappanpassas. Kommunen har tidigare lagt ner en 
handikappramp vid badet men den är i nuläget inte längre funktionsduglig, 
eftersom den flyttat sig i samband med islossningen samt att det behövs en 
bättre nedfart till rampen och en handikapptoalett. 

Eftersom kommunen precis är klar med ett förslag om vilka bad som 
kommunen ska satsa på. Återstår arbetet med att se vilket av dessa bad som 
är mest lämpat att handikappanpassa utifrån tillgänglighet och vilka 
ekonomiska insatser som behövs. Därför bör kommunen avvakta med att 
handikappanpassa Flosjöbadet tills det är färdigutrett vilket bad som är bäst 
lämpat att anpassa för handikappade.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130528 § 108.
Tjänsteutlåtande, Samhällsbyggnadssektionen, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 100419 § 41.
Medborgarförslag, 2010-04-19, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2012:786/20

Ks § 170

Medborgarförslag om nya vävstugelokaler i Mockfjärd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå medborgarförslaget i den del som avser lokalfrågan.

2. Bifalla  medborgarförslaget i den del som avser samverkan mellan 
vävstugan och skolan.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag, från Ragnar Marklund, till kommunfullmäktige 
föreslås att nya lokaler tilldelas eller att nuvarande behålls men med 
hyreskostnad som bestrides av föreningsbidrag samt att slöjden i skolorna 
engageras för utbildning i färg och form samt vävkultur.

Vävstugan sitter i dag i det gamla Borokontoret i Mockfjärd. Stora delar av 
fastigheten är anlupen av mögel. På grund av detta har kommunen flyttat ut 
all sin verksamhet och försöker hålla nere verksamheten i lokalen till ett 
minimum för att få så låga driftkostnader som möjligt tills ny köpare hittats. 
Vävstugan är informerade om fastighetens skick. De har tidigare blivit 
anmodade att flytta men fått löfte att sitta kvar tillsvidare under förutsättning 
att man är medveten om mögelskadorna. De har blivit lovade att få tre 
månaders varsel om kommunen begär utflyttning. Kommunen har idag 
ingen ersättningslokal att erbjuda varför en utflytt bör göras om man avser 
att hålla nere driftkostnaderna till ett minimum.

I skolans kursplan för slöjd ingår att arbeta med färg och form och lokala 
kulturer inom slöjden. Om det finns intresse från lokala slöjdare att 
samarbeta med skolan, så ställer skolan sig positiv till en sådan samverkan. 
Skolan har fungerande lokaler för slöjdundervisning, och i dessa lokaler kan 
ett eventuellt samarbete utvecklas.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130528 § 109.
Tjänsteutlåtande, Samhällsbyggnadssektionen, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 121203 § 206.
Medborgarförslag, 2012-11-16, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2012:70/06

Ks § 171

Motion om ”Besöksnäringsutveckling Dala-Floda”, pågående 
EU-projekt inom Leader Dalälvarna

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anse motionen besvarad i den del som avser flytten av 
återvinningsstationen.

2. Avslå motionen i den del som avser delfinansiering av byggnad för 
besöksnäringsutveckling.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår socialdemokraterna genom 
Ann-Gret Olsson (S) och Alf Johansson (S):
att kommunen genomför en flytt av återvinningsstationen vid ICA i 

Dala-Floda enligt tidigare skiss och att detta finansieras ur 
investeringskonto Vackrare Gagnef.

att delfinansiering av byggnad för "Besöksnäringsutveckling Dala-Floda", 
ur investeringskonto utvecklingsmedel tillstyrks. 

Åtgärd 1, flytt av återvinningsstationen är genomförd.

Åtgärd 2, delfinansiering av byggnad för eventuell utbyggnad av 
hemslöjdslokalen, flytt av Strandbackens skola till centrum alternativt 
uppförande/inköp av byggnad i direkt anslutning till hemslöjden som avses i 
motionen saknar genomarbetat underlag för totalfinansiering och framtida 
driftskostnader. Detta gör att det i dagsläget ej går att ta ställning till 
storleken av önskad del-/medfinansiering som avses i motionen.
Dala-Floda intresseförening arbetar vidare för att ta fram förslag på lösning 
av lokalfrågan i centrum.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130528 § 110.
Tjänsteutlåtande, Landsbygds/näringslivsutveckling, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 120312 § 5.
Medborgarförslag, 2012-02-05, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2013:170/02

Ks § 172

Medborgarförslag om avslutade anställningar på egen begäran 
2011/2012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag, från Alf-Göran Nisser, till kommunfullmäktige 
föreslås att en opartisk utredning genomförs som tar reda på varför ett flertal 
anställda tjänstemän i Gagnefs kommun har sagt upp sig under åren 2011 
och 2012.

Under aktuella år har 60 personer avslutat sin anställning under 2011 och 
63 stycken under 2012. Av dessa har under 2011, 25 stycken slutat på egen 
begäran och för 2012 är motsvarande siffra 28. Övriga har lämnat sin 
anställning med pensionsuttag.

I förhållande till antalet tillsvidareanställda 2011, som vid årets utgång 
uppgick till 783 personer, är andelen som avslutat sin anställning på egen 
begäran 3,2 %. För 2012 är motsvarande andel av totalt 777 anställda 3,6 %. 
Inget av dessa andelstal inger enligt personalavdelningens uppfattning 
någon oro för kommunens möjligheter att behålla kompetenta medarbetare.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Pu 130528 § 26.
Tjänsteutlåtande, personalavdelningen, 2013-05-16, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 130311 § 5.
Medborgarförslag, 2013-02-25, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2013:135/00

Ks § 173

Kommunchefens verksamhetsrapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 
innehållande:
• Sommarutställning
• Sommarskola
• Sommarvikarier vård och omsorg
• Sommarjobb
• Träffa Dalarna

Beslutsunderlag
Kommunchefens verksamhetsrapport, 2013-06-18, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ledamöter + handling
Kommunstyrelse-sekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 7

Ks § 174

Kommunstyrelsens ärendebalanslista

Kommunstyrelsens beslut

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

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

Datum / § Ärenderubrik

Kf 100419 § 41 Medborgarförslag om att handikappanpassa Flosjöbadet
Kf 120312 § 5 Motion om ”Besöksnäringsutveckling Dala-Floda”, pågående 

EU-projekt inom Leader Dalälvarna
Kf 121203 § 206 Medborgarförslag om nya vävstugelokaler i Mockfjärd
Kf 130311 § 6 Medborgarförslag om avslutade anställningar på egen begäran 

2011/2012

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2013-06-11, en sida.
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2013-06-11, åtta sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 8

Dnr 2013:307/04

Ks § 175

Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport inklusive 
årsprognos

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporten till handlingarna.

2. Ge kommunchefen i uppdrag att till nästa sammanträde för 
kommunstyrelsen vidta åtgärder för att nå budget i balans för år 2013.

Ärendebeskrivning
Prognosen för helåret 2013 per 2013-0-31 visar på ett negativt resultat på
– 2 994 tkr.  Prognosen är en förbättring sedan marsprognosen med 3 069 tkr 
för kommunen som helhet. Flera sektioner förbättrar sina prognoser, medan 
endast kommunfullmäktige får en försämrad prognos. Den största 
förbättringen finns inom Sektion IFO/LSS.

Årets lönerevision innebär höjningar på 2,6 %. För kommunen har de ökade 
kostnaderna (budget 2,0 %) beräknats till 1 485 tkr, vilket i denna prognos 
inarbetats inom Finansförvaltningens personalkostnader. Trots detta finns 
det en positiv finansprognos med 547 tkr bättre än budgeten.

Kommunledningen har en negativ prognos med – 656 tkr, vilket är en 
förbättring med 400 tkr sedan mars. Prognosen för transporter förbättras med 
hela 789 tkr medan prognosen för EU samordnaren försämras med 430 tkr.  

Skolsektionen har en negativ prognos med – 1283 tkr, en förbättring med
468 tkr. Huvuddelen av förbättringen, + 297 tkr kommer från kostverksamheten.  

Prognosen för IFO/LSS på – 1 389 tkr är en kraftig förbättring med 
1 909 tkr. Den stora förbättringen, + 1 659 tkr kommer på IFO och beror till 
stor del på lägre kostnader för externa placeringar än förväntat. 
Placeringsläget kan dock förändras snabbt, vilket kan innebära att utfallet 
blir sämre.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 9

Ks § 175 forts.

Äldreomsorgen förväntar ett utfall på +/- 0 för 2013.  Resultatet uppnås 
endast genom de besparingar som uppstår när Törnholn håller stängt sedan 
mitten av april. Hemtjänsten visar positiv budgetavvikelse.

Samhällsbyggnadssektionen har en prognos på + 107 tkr, vilket är en 
förbättring med 327 tkr. Den största prognosförbättringen kommer på 
fastighetssidan och är resultat av en allmän återhållsamhet med kostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-06-13, två sidor.
Ekonomisk rapport och prognos 2013-05-31, åtta sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunchef
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 10

Dnr 2013:165/05

Ks § 176

Revisionsrapport ”Granskning av avtalstrohet” – yttrande

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta yttrande över revisionsrapporten ”Gagnefs kommun – Avtalstrohet – 
Analysrapport” från KPMG samt kommunrevisionens frågor till denna.

2. Översända yttrandet till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.

3. Ge kommunchefen i uppdrag att vidta de åtgärdspunkter som föreslås i 
yttrandet.

Ärendebeskrivning
KPMG har av Gagnefs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
avtalstroheten inom kommunen och har i februari 2013 lämnat 
revisionsrapporten ”Gagnefs kommun – Avtalstrohet – Analysrapport”. 

Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens yttrande till lämnad rapport. 

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomichefen i samarbete med kommunens övriga 
ekonomer.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130528 § 112.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, en sida.
Svar Granskning Avtalstrohet, sex sidor. (Yttrande)
Kommunrevisionen, Granskning av avtalstrohet, 2013-02-21, 16 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige, rapport
Kommunrevisionen
Kommunchef
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2013:494/04

Ks § 177

Årsbokslut 2012 för de stiftelser som förvaltas av 
Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa årsbokslut 2012 för stiftelserna Adelborgska fonden 
för Gagnefs minnesstuga, Sociala samfonden, Magasinkassan, 
Gunnar Ingritz fond och Olles Kerstin Erikssons fond.

2. Ge kommunchefen i uppdrag att se över möjligheten att bättre 
tillgodose ändamålen för stiftelserna.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun förvaltar fem stiftelser Adelborgska fonden för Gagnefs 
minnesstuga, Sociala samfonden, Magasinkassan, Gunnar Ingritz fond och 
Olles Kerstin Erikssons fond. Kommunstyrelsen utgör styrelse för 
stiftelserna. Kommunen är inte ägare till stiftelserna.

Stiftelserna administreras av kommunens ekonomiavdelning. I detta arbete 
ingår löpande utbetalningar av medel i enlighet med stiftelsens ändamål och 
efter attest av ekonomichef, löpande redovisning och upprättande av 
bokslut. För detta arbete debiteras ett årligt arvode.

Årligen upprättas årsbokslut, vilket fastställs av kommunstyrelsen som 
styrelse för stiftelserna och revideras av kommunrevisionen.

Årsbokslut för 2012 är klart nu, och bör fastställas av kommunstyrelsen.

När kommunrevisionen lämnat sin rapport, kommer denna tas upp som 
separat ärende i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-06-10, en sida.
Årsbokslut 2012 inklusive sammanställning för stiftelserna Adelborgska 
fonden för Gagnefs minnesstuga, Sociala samfonden, Magasinkassan, 
Gunnar Ingritz fond och Olles Kerstin Erikssons fond, 31 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunchef
Ekonomichef
Ekonom, B.J.
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 12

Dnr 2013:84/00

Ks § 178

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 bitr. ekonomichef, Katharina Mansfeld
Ekonom, Thomas Groop Ekonom, Birgitta Jansson
Ekonom, Erik Bergkvist (from 2013-08-15)
Ekonomiassistent, Lotta Kosjanow Ekonomiassistent, Åsa Nyman

3. Ge fullmakt åt kommunchef Gunnel Gyllander, ekonomichef Torstein Tysklind 
att var för sig vidta åtgärder som är erforderliga för indrivning av obetalda 
fordringar och att utdrag ur detta protokoll ska tjäna som fullmakt.

4. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning omsätta lån, det vill säga 
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 
till ekonomichef Torstein Tysklind eller kommunchef Gunnel Gyllander 
eller biträdande ekonomichef  Katarina Mansfeld. Utdrag ur detta protokoll 
ska tjäna som fullmakt.

5. Delegera rätten, för kommunstyrelsens räkning, nyupplåna, det vill säga 
öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, 
till biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld eller ekonomichef 
Torstein Tysklind eller kommunchef Gunnel Gyllander. Utdrag ur detta 
protokoll ska tjäna som fullmakt.

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

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
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Ks § 178 forts.

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

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

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

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

dödning och relaxation av skuldebrev samt pantförskrivning av 
kommunens fastigheter.

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

12. Vid laga förfall (ex. semester, tjänstledighet) för ekonomichef
Torstein Tysklind inträder biträdande ekonomichef Katarina Mansfeld i 
dennes ställe.

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

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
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Ks § 178 forts.

Ärendebeskrivning
P.nr 2 Ersatt Stf ekonomichef Håkan Eriksson med bitr. ekonomichef 
Katarina Mansfeld. Ersatt ekonom Katarina Mansfeld med ekonom 
Erik Bergkvist
P.nr 4 Lagt till bitr. ekonomichef Katarina Mansfeld
P.nr 5 Ersatt Stf ekonomichef Håkan Eriksson med bitr. ekonomichef 
Katarina Mansfeld.
P.nr 12 Ersatt Stf ekonomichef Håkan Eriksson med bitr. ekonomichef 
Katarina Mansfeld.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130528 § 122.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, två sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130219 § 28
Ks 121002 § 291, dnr 2011:61/00
Ks 120904 § 243, dnr 2011:61/00
Ks 120327 § 81, dnr 2011:61/00
Ks 120214 § 42, dnr 2011:61/00
Ks 110215 § 70, dnr 2011:61/00

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Berörda ledamöter
Berörda tjänstemän
Kommunstyrelse-sekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2013:453/25

Ks § 179

Försäljning av fastigheten Heden 2:63

Kommunstyrelsens beslut

1. Ge kommunchefen i uppdrag att sälja fastigheten Heden 2:63 till 
högstbjudande.

Ärendebeskrivning
Vid genomgång av kommunens fastighetsinnehav, framkom att kommunen 
äger en fastighet inne på Moelven Dalaträs AB's område. Byggnaden på 
fastigheten har tidigare används som pumphus för vatten. De senaste åren 
har det dock endast används som rökövningshus av brandkåren. Byggnaden 
är uppförd i tegel med betongkällare och har inget större värde då det är 
rökskadat genom brandkårens övningar samt i övrigt har sådan utformning 
att kommunen inte har någon verksamhet som passar för fastigheten. Dess 
läge inne på Moelven Dalaträs AB's område gör också att det är svårt att ta 
sig till fastigheten.

Det bokförda värdet på fastigheten är 600 000 kronor. Marknadsvärdet bedöms 
dock endast ligga på 1 krona. Bedömningen bygger på att byggnaden på 
fastigheten är i dåligt skick. Fastigheten ligger inne på Moelven Dalaträs AB's 
område vilket är inhägnat med låsta grindar när företaget har stängt.
I detaljplan är området utlagd som Teknisk anläggning vilket gör att det är 
starkt begränsat vad fastigheten egentligen kan användas till.  
 
Då brandkåren nu är skilt från kommunen genom att det gått in i 
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) föreslås att byggnaden erbjuds till 
RDM för 1 krona, alternativt till Moelven Dalaträs AB's för samma pris. Är 
båda intresserade eller andra intressenter hör av sig föreslås att fastigheten 
säljas till högstbjudande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130528 § 111.
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, Samhällsbyggnadssektionen, fyra sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunchef
Samhällsbyggnadssektionen
Markingenjör, M.L.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 16

Dnr 2012:752/01

Ks § 180

Struktur för äldreboende – granskningsrapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Överlämna svaret till revisorerna.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommuns förtroendevalda revisorer har granskat ”Struktur för 
äldreboende” och överlämnat en granskningsrapport. Revisorerna har inte 
begärt något svar på rapporten, men nedan följer kommentarer/svar på 
revisorernas frågeställningar/synpunkter under respektive rubrik i 
granskningsrapporten. Muntliga svar på revisorernas frågor har också 
lämnats av kommunchefen vid ett möte med företrädare för revisorerna i 
mars 2013.

Revisorerna undrar inledningsvis hur nybyggnationen av 40 platser 
(samma antal demensplatser som finns idag) kommer att tillgodose det 
ökade behovet.

Av Äldreboendeutredningen, version 1.7, framgår att redan när 
verksamheten i det nya boendet startas upp konverteras 8 platser på 
Tjärnsjögården till demensplatser. På sikt finns ytterligare 16 platser på 
Tjärnsjögården som, allteftersom behovet ökar kan konverteras till 
demensplatser. Detta förutsätter att husen byggs ihop för att ge möjlighet 
till samordning av verksamheten och samutnyttjande av resurser.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130528 § 113.
Kommentarer till revisorernas granskning av struktur för äldreboende, 
2013-05-20, fyra sidor.
Kommunrevisionen, Struktur för äldreboende – granskningsrapport, 
2013-02-26, tre sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Revisorerna
Kommunstyrelse-sekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 17

Dnr 2013:459/53

Ks § 181

Tillsätta en beredningsgrupp för trafikfrågor

Kommunstyrelsens beslut

1. Tillsätta en beredningsgrupp för trafikfrågor.

2. Utse allmänna utskottet att utgöra beredning för trafikfrågor samt en 
representant från miljöpartiet.

3. Ge beredningen i uppdrag att komma med förslag på hur kostnaderna 
kan sänkas för Gagnefs kommun.

4. Förslagen ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-15.

Ärendebeskrivning
Dalatrafik genomför en upphandling av kollektivtrafiken i länet, och har i 
samband med detta aviserat att kostnaderna för kommunerna kommer att 
öka. Redan i dagsläget har kommunens kostnad för kollektivtrafiken ökat 
med cirka 2 mkr, då landstinget inte längre medfinansierar busslinjerna 56 
och 81.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130528 § 115.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Berörda ledamöter (ord. + ers.)
Kommunchef
Kommunstyrelse-sekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 18

Dnr 06-2013-00013

Ks § 182

Tillfälligt serveringstillstånd vid Ratt & Roder, Djurås

Kommunstyrelsens beslut

1. Under förutsättning att tillstånd för offentlig tillställning beviljats av 
polismyndigheten, bevilja tillfälligt serveringstillstånd till Gagnefs 
Golfrestaurang AB, X tillfälligt serveringstillstånd vid anläggningen 
Ratt & Roder.

2. Tillståndet avser det tillfälligt uppsatta serveringstältet samt det 
inhägnade området strax utanför tältet.

3. Tillståndet gäller 2013-08-03 samt 2013-08-17.

4. Serveringen får påbörjas tidigast kl. 19.00 och avslutas senast kl. 01.00.

5. Tillståndet avser servering av starköl, vin, samt andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten.

6. Vakt eller värd skall finnas vid entrén till serveringsområdet som bland 
annat kan utföra ålderskontroll samt sköta kontrollen över att alkohol ej 
medförs utanför serveringsytorna.

Ärendebeskrivning
Tillstånd att servera alkoholdrycker meddelas av den kommun där 
serveringsstället är beläget, enligt 8 kap 1 § alkohollagen.

Gagnefs Golfrestaurang AB har ansökt om att få servera starköl, vin samt 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid två tillfällen, 2013-08-03 och 
2013-08-17, vid anläggningen Ratt & Roder, Djurås.

Ansökta serveringstider är mellan kl. 19.00 till kl. 01.00.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, två sidor.
Utredning enligt alkohollagens 8 kap § 2, 2013-06-03, tre sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnefs Golfrestaurang AB
Alkoholhandläggare, A.H-S.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 19

Dnr 2012:150/53

Ks § 183

Inrättande av servicetrafik i Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I Dalatrafiks pågående upphandling av kollektivtrafiken i länet har 
frågan ställts till kommunerna om inrättande av servicetrafik 
(tidigare kompletteringstrafik). Gagnefs kommun svarar Dalatrafik 
att servicetrafik är inte aktuellt i Gagnef.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130528 § 124.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 20

Dnr 2013:51/00

Ks § 184

Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och 
demensboende

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Antal placeringar Gagnefs kommun 2013 per månad, 2013-05-31, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Skoladministratör
Sektionschef Hemtjänst/SÄBO



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 21

Dnr 2012:752/01

Ks § 185

Arbete med äldreomsorgsstrukturen

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Roland Appelgren, Projektledarbyrån AB och Aina Gustavsson, 
sektionschef Hemtjänst/SÄBO rapporterar från arbetet med arbets-, 
referens- och styrgruppen gällande äldreomsorgsstrukturen.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130409 § 93, Kf 130311 § 29, Ks 130219 § 48, Kf 121203 § 223, 
samtliga med dnr 2012:752/01
Ks 120904 § 236, Ks 120612 § 190, Ks 120508 § 137, Ks 120214 § 29, Ks 
111108 § 360, Au 110816 § 193, samtliga med dnr 2011:619/01

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Sektionschef Hemtjänst/SÄBO, A.G.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 22

Dnr 2012:240/02

Ks § 186

Redovisning av medarbetarenkät

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Personalsekreteraren redovisar medarbetarenkät som är en del av arbetet 
med att profilera sig som attraktiv arbetsgivare. Fortsatt arbete med 
enkätresultatet ska ske i respektive verksamhet. Sektionscheferna får 
ansvaret för uppföljningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Pu 130528 § 27.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Personalsekreterare, L.T.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 23

Ks § 187

Presentation av Scandinavian Heartland

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Gordon Krmic, Scandinavian Heartland informerar om projektet. 
Deltagande kommuner var under projekttiden bland annat Gagnef, Vansbro, 
Älvdalen och Rättvik. Målet med projektet var att skapa ekonomisk tillväxt 
och attraktiva livsmiljöer på landsbygden för att öka antalet fastboende och 
besökande. Projektet har lett till ökat samarbetet mellan organisationer och 
företag från Gagnef i Dalarna till Stor-Elvdalen i Norge.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 24

Dnr 2013:136/00

Ks § 188

Verksamhetsrapport från Överförmyndare i samverkan

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2012 Överförmyndare i samverkan/ 
Överförmyndarnämnden, fyra sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 25

Dnr, se rapportlista

Ks § 189

Rapporter

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporterna som en information till protokollet.

Ärendebeskrivning
Fyra rapporter har inkommit:
1. Räddningstjänsten Dala Mitt protokoll, 2013-04-11
2. Dalabanans intressenter protokoll, 2013-04-12
3. Gagnefs Teknik AB protokoll, 2013-04-24
4. Falun Borlänge-regionen protokoll årsstämma, 2013-04-25

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 26

Ks § 190

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 130506-130603, nr 54-62, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 27

Ks § 191

Ordföranderapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om
• Möte med polisen om It-säkerhet, lokalisering m.m.
• Kommande direktionsmöte med Räddningstjänsten Dala Mitt.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 28

Ks § 192

Anmälan av utskottens protokoll

Kommunstyrelsens beslut

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

Beslutsunderlag
Fritids- och idrottsutskottet 2013-05-07, §§ 18-31
Allmänna utskottet 2013-05-28, § 107
Allmänna utskottet 2013-05-28, §§ 108-124
Personalutskottet 2013-05-28, §§ 23-27

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-06-18 29

Ks § 193

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.

Allmänkulturansvarig
2-3/13 Beviljat bidrag om musikarrangemang
4/13 Avslag om bidrag till utvecklingsseminarium och bevilja till projekt

Parkeringstillstånd
1, 7-12, 14/13 Avslag om parkeringstillstånd
2-6, 13, 15-19/13 Beviljat parkeringstillstånd

Skolchef
6/13 Meddelande om obetalda barnomsorgsräkningar

Bitr skolchef
2/13 Beviljas utökad barnomsorgstid

Förvaltningsassistent, skolsektionen
9-11/13 Beviljas kontant resebidrag vid APU

Föreningskonsulent
2/13 Beviljas personalkostnadsbidrag
3/13 Beviljas spontanidrottsbidrag
4/13 Beviljas lotteriregistrering

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2013-06-18, en sida.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Förvaltningsassistent skola, I.S.


