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Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.30

Beslutande
Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande

Anki Enevoldsen (C) 
Kerstin Stenquist (C)
Fredrik Andersson (C)
Stefan J Eriksson (M) §§ 211-212
Birgitta Ihlis (M)
Anders Bengtsson (KD) §§ 195-217, 220
Irene Homman (S)
Alf Johansson (S) §§ 197, 199-200, 206, 211-213
Ann-Gret Olsson (S)
Patrik Andersson (S) §§ 197, 199-200, 206, 211-213
Maria Alfredsson (MP)

Tjänstgörande ersättare Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) 
Inger Lingeryd (M) tjänstgörande för Stefan J Eriksson (M),
§§ 195-210, 213-222
Tomas Fredén (S) tjänstgörande för Alf Johansson (S),
§§ 195-196, 198, 201-205, 207-210, 214-222
Birgitta Floresjö (C) tjänstgörande för Patrik Andersson (S),
§§ 195-196, 198, 201-205, 207-210, 214-222
Christer Iversen (FP) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD),
§§ 218-219, 221-222

Övriga närvarande
Ersättare Christer Iversen (FP) §§ 195-217, 220

Birgitta Floresjö (C) §§ 197, 199-200, 206, 211-213
Irma Rönnbäck (M) §§ 211-212
Inger Lingeryd (M) §§ 211-212
Tomas Fredén (S) §§ 197, 199-200, 206, 211-213

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef
Håkan Elfving, skolchef
Erika Hellman, samhällsbyggnadschef
Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 197, 199-200, 206, 213
Aina Gustavsson, sektionschef äldreomsorg, § 206
Liisa Haglund, demenssköterska, § 206
Malin Lindén Ohlsson, sektionschef Stöd och omsorg, § 211
Tomas Nylén, integrationssamordnare, § 211

Övriga Per Dahlkvist, ordförande Gagnefsbostäder AB, §§ 211-212
Gunnel Lärka, sekreterare Gagnefsbostäder AB, § 212
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Justering
Justerare Irene Homman (S)

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2013-09-10, kl. 09.00

Justerade paragrafer §§ 195-222

Underskrifter
Sekreterare _________________________

Anna-Lena Palmér

Ordförande _________________________
Sofia Jarl (C)

Justerare _________________________
Irene Homman (S)

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2013-09-03

Datum för anslags uppsättande 2013-09-10 Datum då anslaget tas ned 2013-10-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

Underskrift _________________________
Anna-Lena Palmér
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Dnr 2013:171/02

Ks § 195

Medborgarförslag om chefers arbetssituation och arbetstid

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag, från Alf-Göran Nisser, till kommunfullmäktige 
föreslås att man ser över arbetssituation och arbetstid för kommunens 
chefer.

Personalavdelningens bedömning
I Gagnefs kommun finns cirka 40 chefer anställda. Avseende arbetstid 
tjänstgör samtliga utom en arbetstagare på heltid. De flesta av kommunens 
chefer har ej rätt till ekonomisk ersättning för övertidstjänstgöring. Antalet 
underställda medarbetare varierar från ett fåtal till 45-50 personer. Vidare 
varierar antalet arbetsställen som cheferna ansvarar för från ett arbetsställe 
till cirka 20 arbetsställen.

Personalavdelningens bedömning när det gäller antalet underställda 
medarbetare samt arbetsställen är att det vore önskvärt om respektive antal 
skulle kunna reduceras för de med många medarbetare/arbetsställen men 
hittills har detta ej varit möjligt med hänsyn till rådande ekonomiska läge.

Chefers arbetssituation, arbetsuppgifter samt lönebedömning ska hanteras 
på motsvarande sätt som för övriga arbetstagare i kommunen det vill säga 
i enlighet med beslutad löneöversynsprocess i vilken exempelvis 
medarbetarsamtal samt lönebeskedssamtal ingår.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 195 forts.

När det gäller de av kommunfullmäktige beslutade lönebedömningskriterierna 
kan noteras att utöver de elva kriterier inom tre olika områden som gäller för 
kommunens arbetstagare finns ytterligare två områden för chefsgruppen 
nämligen personalledningsförmåga samt förmåga att planera och utveckla 
organisationen. Förutom detta kan nämnas att under 2013 och 2014 
genomförs i kommunen ett ledarutvecklingsprogram där syftet bland annat är 
att cheferna i Gagnefs kommun har ett gemensamt förhållningssätt och en 
gemensam värdegrund som ledarskapet utgår ifrån.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Pu 130820 § 31.
Tjänsteutlåtande, Personalavdelningen, två sidor.
Protokollsutdrag, Kf 130311 § 7.
Medborgarförslag, 2013-02-25, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2013:372/53

Ks § 196

Motion om bildande av en parlamentarisk transportgrupp

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Anders Bengtsson, kristdemokraterna, har i en motion, daterad 26 april 
2013, till kommunfullmäktige föreslagit att de ska bildas en parlamentarisk 
transportgrupp som kan vara en styrgrupp i arbetet med kollektiv- och 
transportfrågor. En frågeställning som gruppen bör belysa är hur nyttan kan 
ökas samtidigt som kostnaderna sänks.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 juni 2013 att tillsätta en beredning för 
trafikfrågor. Beredningen består av allmänna utskottet samt en representant 
från miljöpartiet. Beredningen, som har sitt första möte inplanerat i slutet av 
augusti, ska avrapportera sitt arbete vid kommunstyrelsen den 15 oktober.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130820 § 126.
Tjänsteutlåtande, Kommunledningskontoret, 2013-07-09, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 130429 § 59.
Motion, 2013-04-26, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2013:622/04

Ks § 197

Verksamhet och Budget 2014-2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar som föreslås i ”Verksamhet 
och Budget 2014-2016” vad avser driftbudget för kommunstyrelsen, 
miljö- och byggnadsnämnden samt kommunfullmäktige exklusive 
kapitalkostnader, samt indikativ budget för 2015-2016.

2. Fastställa skattesats för 2014 till 22,72 %.

3. Fastställa anslaget till 459 072 tkr kronor år 2014 enligt följande
Anslag (tkr) Budget 2014
Kommunstyrelsen 454 581
Miljö- och byggnadsnämnden 2 612
Kommunfullmäktige 1 879
Summa anslag 459 072

4. Fastställa ett anslag till kommunstyrelsen om 16 000 tkr för 
investeringar. Utöver detta har kommunfullmäktige redan beviljat 
investeringar om 8 000 tkr för byggnation av ny förskola i Gagnef. 
Det totala investeringsanslaget blir 24 000 tkr.

5. Fastställa de finansiella mål som finns föreslagna i budgetförslaget 
”Verksamhet och budget 2014-2016”.

6. Fastställer den Vision, Verksamhetsidé, Värdegrund och de strategiska 
mål som finns föreslagna i budgetförslaget ”Verksamhet och budget 
2014-2016”.

7. Ge kommunstyrelsen fullmakt att under 2014 uppta nya lån inom en 
ram av 25 000 tkr för kommunens egen finansiering. Samtidigt ges 
fullmakt att omsätta lån som förfaller under år 2013 med 52 000 tkr.

8. Ge kommunstyrelsen fullmakt att under 2014 uppta nya lån för 
finansieringsbehov hos dotterbolagen Gagnefs Teknik AB och 
Gagnefsbostäder AB, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 
investeringsbudgetar för dotterbolagen.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 197 forts.

Deltar ej i beslut
Irene Homman (S), Alf Johansson (S), Ann-Gret Olsson (S) och 
Patrik Andersson (S) deltar ej i beslut.

Ärendebeskrivning
Budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2014-2016” har behandlats av 
budgetberedningen 2013-04-16, 2013-06-04 och 2013-08-19.
MBL förhandling enligt § 11 genomfördes 2013-08-30.

Budgetförslaget baseras på ett resultatöverskott på 2% räknat som andel av 
summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning, vilket i förslaget motsvarar 10 475 tkr. I förslaget finns 2 000 tkr 
avsatta för utvecklingsmedel och driftsbudgeten uppgår till 459 072 tkr.

I förslaget fastställs ekonomiska ramar för verksamheten för 2014. Det finns 
förslag till reviderade finansiella mål för verksamheten, och även förslag till 
nya målformuleringar i Vision, Verksamhetsidé, Värdegrund och Strategiska 
mål. Ett förslag till verksamhetsplan kommer att utarbetas för att läggas 
fram för kommunfullmäktiges sammanträde i december.

I förslaget fastställs verksamhetens ramar exklusive kapitalkostnader. Fram 
till beslutet i december kommer även detta att justeras så att ramarna kan 
fastställas inklusive kapitalkostnader.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130820 § 127.
Verksamhet och budget 2014-2016, version 0.94, 2013-09-03, 25 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2013:654/04, 2013:622/04

Ks § 198

Justering för minskad budgetram – miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens timtaxa ändras från 
konsumentprisindex till tjänsteprisindex från och med 2014-01-01.

Ärendebeskrivning
I budget för 2014 har miljö- och byggnadsnämnden en besparing på 1% av 
kostnaden. Det gör att budgetramen sänks med cirka 38 000 kronor. 
Projektet med enskilda avlopp har beviljat cirka 40 beslut per år sedan 2010. 
Detta har genererat en intäkt på cirka 180 000 kronor per år. Under 2014 
finns idag i projektets balans 6 stycken avlopp vilket genererar en intäkt på 
cirka 30 000. Ett tapp på inkomstsidan med 150 000 kronor. Om 
timkostnaden höjs med tjänsteprisindex beräknas minskningen på 
intäktssidan inte bli fullt så stor. Att använda tjänsteprisindex i stället för 
konsumentprisindexet stämmer även med regeringens beslut att 
livsmedelstillsynen ska vara avgiftsfinansierad. Den största kostnaden på 
livsmedelssidan är lönekostnaden vilket tjänsteprisindex följer men inte 
konsumentprisindex som är kopplat till både varor och tjänster.

Budgetförslaget är utarbetat i samråd med kommunens ekonomiavdelning.

Bedömning
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att den föreslagna budgeten kan 
klaras om timkostnaderna höjs med tjänsteprisindex. Budgeten bygger i 
stort sett på tidigare budget och utfall för 2012.

Beslutsunderlag
Mbn 130612 § 53, dnr 2013-000261/40
Tjänsteutlåtande, 2013-05-16, en sida.
Förslag till budget 2014, tre sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2013:557/04

Ks § 199

Lägre räntekostnader Gagnefs Teknik AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå Gagnefs Teknik AB:s begäran om sänkt ränta inför 2014.

2. Hänskjuta frågan om räntemarginalen i kommunens bolag till en 
framtida utredning om strategi och struktur för kommunens helägda 
dotterbolag inom ramen för budgetberedningen 2015.

Ärendebeskrivning
Gagnefs Teknik AB (GTAB) har begärt att räntemarginalen för lån från 
Gagnefs kommun sänks från 1,0 % till 0,2 %, vilket är samma räntemarginal 
som gäller för Gagnefsbostäder AB. En räntesänkning skulle innebära att 
kommunens budgetram för 2014 måste justeras ner med 585 tkr. Frågan är 
för sent väckt för att påverka budget 2014. Frågan hänskjuts till en utredning 
om strategi och struktur för kommunens helägda dotterbolag inom ramen 
för budgetberedningen 2015.

Ärendets beredning
Gagnefs Teknik AB (GTAB) har genom sin styrelse begärt att 
räntemarginalen för lån från Gagnefs kommun sänks från 1,0 % till 0,2 %. 
Bolaget framhåller att sänkningen kan finansiera en ökad amortering av 
bolagets låneskuld.

När Gagnefs kommun beslöt att införa internbank, beslöts att räntorna för 
GTAB skulle motsvara en genomsnittlig ränta för kommunens låneportfölj 
kompletterad med en räntemarginal som fastställs i samband med budget 
varje år av kommunfullmäktige. För 2012 var räntemarginalen fastställd till 
1,0 %. Ingen ny räntemarginal beslöts i budget 2013, vilket innebär att 
marginalen på 1,0 % har tillämpats även 2013.

För Gagnefsbostäder AB (GBAB) har räntemarginalen fastställts till 0,2 %. 
GTAB:s begäran innebär med andra ord att man vill ha samma 
räntemarginal som GBAB.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 199 forts.

Avvägandet om förändring av räntemarginalen beror på om man vill avvika 
från de syften som fanns när marginalen beslöts eller om förutsättningarna 
förändrats. Räntemarginalen ersätter den borgensavgift som kommunens 
bolag tidigare betalade för att få tillgång till kommunens mycket förmånliga 
räntevillkor och som ersättning för den risk kommunen tog genom borgen.

Dessutom kommer en sänkning av räntemarginalen innebära en minskning av 
kommunens finansnetto med 585 tkr vilket i sin tur påverkar kommunens 
kostnadsram. Budgetförslaget som tagits fram i budgetberedningen bygger på 
dessa ränteinkomster. Frågan är för sent väckt för att påverka budget 2014.

Räntemarginalen är inte en fristående fråga, utan beror på den strategi 
kommunen har för sina kommunalägda bolag, syftet med bolagiseringen, 
om bolagen ska ha ett avkastningskrav. För att se dessa frågor som en helhet 
bör en utredning genomföras inom ramen för budgetberedningen 2015, för 
att tydliggöra bolagens plats i kommunkoncernen. Frågor omkring 
kommunkoncernens strategi och struktur för bolagen bör belysas i 
kommunens viktigaste årliga styrdokument.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130820 § 128.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-08-06, två sidor.
Framställning om lägre räntekostnad för Gagnefs Teknik AB, 2013-04-18, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2013:578/04

Ks § 200

Solidarisk kommunal borgen för leasingavtal av bilar upp till 5 mkr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att justera kommunfullmäktiges beslut om kommunal borgen för Dala 
Vatten och Avfall AB den 2012-03-12 som följer:
a) Tillsammans med Leksand, Rättvik och Vansbro kommuner ställa 

kommunal borgen på 30 miljoner kronor till Dala Vatten och Avfall AB.
b) Av borgensbeloppet ska upp till 5 miljoner kronor avse leasingavtal för bilar.
c) Övrig borgen upp till 30 miljoner kronor ska avse upplåning.
d) Det inbördes underavtalet för fördelning av borgensåtagandet ska 

justeras i enlighet med beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt 2013-03-12 om kommunal borgen för Dala 
Vatten och Avfall AB på 30 mnkr tillsammans med Leksand, Rättvik och 
Vansbro kommuner. Bolaget begär i en skrivelse att upp till 5 mnkr av 
denna borgen öronmärks som borgen för leasingavtal för bilar. Det totala 
borgensbeloppet ska inte ändras.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130820 § 129.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-08-07, en sida.
Solidarisk kommunal borgen för leasingavtal av bilar upp till 5 mkr, 
Dala Vatten och Avfall AB, 2013-07-24, en sida.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 120312 § 33, dnr 2011:853/04.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Bengtsson (KD): Avslag.

Reservation
Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD).

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 12

Dnr 2013:37/00

Ks § 201

Bredbandsstrategi

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anta Bredbandsstrategi för Gagnefs kommun.

Ärendebeskrivning
”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 
Det förutsätter att det finns en bredbandsinfrastruktur som kan bära de digitala 
tjänsterna och att alla har tillgång till bredband. För att nå de nationella 
bredbandsmålen och för att stimulera utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur 
är Sveriges kommuner nyckelaktörer. Regeringens nationella bredbandsstrategi 
behöver brytas ner till lokala strategier som är anpassade till respektive 
kommuns förutsättningar”. Bredbandsforums kommungrupp 2012.

Även om det inte är kommunens huvuduppgift att bygga eller tillhandahålla 
bredband kan kommunen medverka till att skapa goda förutsättningar för 
bredbandsutbyggnad genom ett aktivt och engagerat agerande. Kommunen 
har även en mer aktiv roll när det gäller hantering av bygglov och 
förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (PBL).

För Gagnefs kommuns del är utbyggnaden av bredband en strategiskt viktig 
del för tillväxt och utveckling för såväl privatpersoner, näringsliv som den 
egna verksamheten.

En kommunal bredbandsstrategi ska i första hand fungera som en 
viljeinriktning och ett stöd för samordning av aktörer vid utbyggnad och 
planering av bredband i Gagnefs kommun.

Tidigare arbete med etablering av bredband i kommunen har baserat sig på 
en IT-infrastrukturplan från 2002 som främst inriktade sig på den ADSL-
utbyggnad som då var aktuell. Behovet är således stort och ligger helt i linje 
med de satsningar på fiberutbyggnad som redan påbörjats tillsammans med 
Dala-Energi samt signaler från Länsstyrelse och Jordbruksverket angående 
stödformer för bredbandsutbyggnad.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 201 forts.

Förslag till strategi har varit ute på remiss. Tre remissvar har inkommit. 
Adekvata synpunkter har inarbetats i föreliggande version.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130820 § 130.
Tjänsteutlåtande inklusive bilaga, Kommunledningskontoret, 2013-07-15, 
tre sidor.
Bredbandsstrategi, 15 sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Au 130319 § 75
Au 130205 § 52

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2013:424/10

Ks § 202

Gemensam organisation för handläggning av tillstånd och 
tillsyn enligt läkemedelslag, alkohollag och tobakslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att ingå i den gemensamma nämnden med ansvarsområde för prövning 
och tillsyn utifrån de ålägganden som läkemedelslag, alkohollag och 
tobakslag lägger på kommunerna.

2. Att fastställa bifogat förslag till samverkansöverenskommelse.

3. Att fastställa bifogat förslag till reglemente för gemensam nämnd.

4. Att fastställa bifogat förslag till riktlinjer för serveringstillstånd.

5. Att handläggarorganisationen samlas i en gemensam organisation 
lokaliserad till Falu kommun.

6. Att respektive kommun finansierar deltagandet i den nya organisationen 
genom medel motsvarande sin bruttokostnad enligt tabell i 
samarbetsöverenskommelsen, samt kostnader för läkemedelstillsyn.

7. Att solidariskt finansiera de investeringskostnader som uppstår vid 
bildandet av en ny organisation i form av utrustning av arbetsplatser. 
Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 50 tkr per arbetsplats.

8. Att beslut om avgifter/taxor vad avser tillsyn, tillståndsgivning inom 
berörda verksamhetsområden ligger kvar hos respektive hemkommun.

9. Att den gemensamma nämnden med tillhörande organisation bildas från 
och med 1 januari 2014.

10. Att fastställa att den gemensamma nämnden får i uppgift att speciellt 
noggrant följa utvecklingen avseende kostnad för gemensam nämnd, den 
ekonomiska kompensationen från kommunerna för läkemedelshandläggning, 
resekostnader, utvärdering av kostnad för hjälp med tillsyn utöver 
alkoholhandläggarnas egen tillsyn utreda möjligheterna att föra över 
uttagande av avgifter/taxor inom kompetensområdet till den gemensamma 
nämnden efter 2 år och i samband därmed också se över respektive 
kommuns årliga bruttokostnadsbidrag till den gemensamma nämnden.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 202 forts.

Ärendebeskrivning
Frågan om en gemensam organisation för handläggningen av tillstånd och 
tillsyn enligt Alkohollagen har utretts inom Falun-Borlänge-regionen. I 
utredningsuppdraget har även hanteringen av tillsyn av folköl, tobak och 
läkemedel ingått. Utredningen påbörjades under hösten 2011 och vid 
styrelsemötet den 22 maj 2013 beslutade styrelsen att rekommendera de i 
utredningen berörda kommunerna, Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, 
Smedjebacken, Hedemora och Leksand, att bilda en gemensam nämnd för 
alkoholhandläggningen inklusive folköl och tobak. Även ansvaret för 
kommunernas läkemedelstillsyn vad avser de receptfria läkemedlen föreslås 
tillföras den gemensamma nämnden. Konceptet innebär även bildandet av 
en gemensam handläggarorganisation. Den gemensamma nämnden föreslås 
ha sitt säte i Falun.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130820 § 131.
Tjänsteutlåtande inklusive sex bilagor, Kommunledningskontoret,
2013-08-05, 79 sidor;
Bilaga 1 - Utredning,
Bilaga 2 - Tilläggsuppdrag med diskussion,
Bilaga 3 - Sammanfattning och förslag till beslut,
Bilaga 4 - Samverkansöverenskommelse,
Bilaga 5 - Reglemente för gemensam nämnd,
Bilaga 6 - Riktlinjer – serveringstillstånd.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130521 § 150

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 16

 

Ks § 203

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2014

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2014 
enligt följande:
10 mars
28 april
2 juni
6 oktober
3 november
8 december

2. Mötestiden är klockan 18.30 med undantag för den 6 oktober då 
sammanträdet börjar kl 15.00.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130820 § 132.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2013-07-23, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 17

Dnr 2013:135/00

Ks § 204

Kommunchefens verksamhetsrapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 
innehållande:
• Sommarutställning
• Sommarskola
• Skolvalet
• Förskolan
• Sommarvikarier vård och omsorg
• Sommarjobb
• Träffa Dalarna
• Ny IT-plattform
• Reklam Falun-Borlänge-regionen
• Visit Södra Dalarna

Beslutsunderlag
Kommunchefens verksamhetsrapport, 2013-09-03, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ledamöter 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 18

 

Ks § 205

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 121211 § 349 Uppföljning av egentillsynernas handlingsplaner 2010-2011
Ks 130219 § 27 Rapport från bokslutsarbetet
Kf 130311 § 7 Medborgarförslag om chefers arbetssituation och arbetstid
Kf 130311 § 9 Motion om sommarjobb till alla unga
Au 130319 § 76 Öka kommunens attraktivitet och inflyttning – Leva och bo-strategi
Au 130423 § 98 Fortsatt bidrag till kommuner för att förbereda och vidareutveckla 

valfrihetssystem enligt LOV
1. Ge kc i uppdrag att ansöka om fortsatt bidrag för att förbereda 

och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV.
Ks 130521 § 139 Analys prognosarbete samhällsbyggnadssektionen år 2012
Ks 130521 § 154 Motion om sommarjobb till alla unga
Au 130528 § 117 Delbetänkande: Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat 

ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13)
Ks 130409 § 92 Gagnefs kommun - aktuell ekonomisk månadsrapport inkl. årsprognos
Ks 130521 § 138 Gagnefs kommun - aktuell ekonomisk månadsrapport inkl. årsprognos

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2013-08-22, en sida.
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2013-08-26, nio sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 19

Dnr 2011:619/01, 2012:752/01

Ks § 206

Leva och bo-strategi

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna handlingsplanen.

2. Ge kommunchefen i uppdrag att arbeta vidare med 
nybyggnadsalternativet för nytt äldreboende och upphandla en 
samarbetspartner under förutsättning av erforderliga beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram en Leva och bo-strategi. Strategin 
ska bland annat bidra till att öka kommunens attraktivitet för att locka nya 
invånare till kommunen och behålla de som redan finns. Företagare, föreningar 
och ungdomar ska involveras i arbetet.

Handlings- och tidsplanen för arbetet presenteras nedan.
Aktivitet Ansvarig Tidpunkt
Inhämta företagarnas 
åsikter/synpunkter

Kommunchef Företagsfrukost 
hösten 2013

Inhämta ungdomars åsikter Kommunchef Ungdomsforum 
hösten 2013

Inhämta föreningarnas 
synpunkter

Kommunchef Föreningsträff
hösten 2013

Sammanställning av aktuell 
tomtmark samt förväntade behov

Miljö- och byggchef Hösten 2013

Framtagande av 
bostadsförsörjningsplan

Kommunchef
VD Gagnefsbostäder

Påbörjas hösten 2013
Klart hösten 2013

Kommunens medborgardialoger Kommunstyrelsen Hösten 2013

Ledningsgrupp för arbetet är kommunens ledningsgrupp.

Angående äldreboendefrågan redogjorde äldreomsorgschefen och 
demenssköterskan för arbetsgruppens förordande av en nybyggnation istället 
för om- och tillbyggnad, där det inkomna medborgarförslaget har varit ett 
alternativ som utvärderats. 

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 20

Ks § 206 forts.

Den politiska styrgruppens och referensgruppens ställningstagande 
redovisades, liksom Riksbyggens koncept med en ekonomisk förening 
och kooperativ hyresrätt som upplåtelseform.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130820 § 135.
Tjänsteutlåtande, Kommunledningskontoret, en sida.
Mötesprotokoll nummer 1, GGÄ 130319 samt bilagor;
1. Bakgrund till nuvarande förslag nybyggnad Gagnefsgården,
2. Situationsplan, plan- och fasadritningar över Gagnefs vårdboende,
3. Trygghetsboende Törnholnsgården,
4. Arbetsplan Gagnefsgården.
Mötesprotokoll  nummer 2, GGÄ 130417.
Mötesprotokoll nummer 3, GGÄ 130528.
Mötesprotokoll nummer 4, GGÄ 130612 samt bilagor;
1. Gagnefs vårdboende, verksamhets- och funktionsbeskrivning,
2. Förslagsritning nybyggnation, Gagnefsgården,
3. Förslagsritning ombyggnation, Gagnefsgården,
4. Mötesanteckningar Referensgrupp 2013-06-11.
Mötesprotokoll nummer 5, GGÄ 130814 samt bilaga 
Medborgarförslag från Lars-Erik Granholm, dnr 2013:418/73.
Mötesprotokoll nummer 6, GGÄ 130821.
Mötesanteckningar Referensgrupp 130821.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130409 § 106, Ks 120904 § 236, Ks 120612 § 190, Ks 120508 § 137,
Ks 120214 § 29, Ks 120214 § 1, Ks 111108 § 360, Au 110816 § 193, 
samtliga med dnr 2011:619/01
Kf 121203 § 218, dnr 2012:763/04
Ks 130409 § 93, Kf 130311 § 29, Ks 130219 § 48, Kf 121203 § 223, 
samtliga med dnr 2012:752/01

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunchef Kommunstyrelse-sekreterare
Miljö- och byggförvaltningschef VD Gagnefsbostäder
Kommunstyrelsens beredning
Kommunfullmäktige, rapport,
(Samband - Kf 121203 § 218, beslut nr 8, dnr 2012:763/04)



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 21

Dnr 2012:676/61, 2013:565/62,
2013:562/65, 2013:563/65

Ks § 207

Återrapport uppföljning av egentillsynernas handlingsplaner 
2010-2011

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa Allergiplan för förskolan.

2. Fastställa ANDT modell för Gagnefs kommuns skolor åk 6-9.

3. Fastställa Gagnefs kommuns policy och handlingsplan mot alkohol och 
andra droger i skolan.

Ärendebeskrivning
Vid uppföljning av upprättade handlingsplaner gjorda vid egentillsyner i 
förskolor och skolor under 2010-2011 konstaterades att det fanns några 
övergripande frågor kvar att åtgärda. Skolsektionen har nu tagit fram en 
övergripande plan för arbetet omkring information om alkohol och andra 
droger i skolan samt ett kvalitetssäkringssystem för allergiska barn i förskolan.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130820 § 136.
Tjänsteutlåtande, Skolsektionen, 2013-07-18, två sidor.
Handlingsplan för barn med allergier, 2012-12-27, dnr 2013:565/62, en sida.
ANDT-modell för Gagnefs skolor årskurs 6-9, dnr 2013:562/65, tre sidor.
Gagnefs kommuns policy och handlingsplan mot alkohol och andra droger i 
skolan, dnr 2013:563/65, två sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 121211 § 349

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef
Skoladministratör, F.M. + handlingar
Berörda rektorer
Kerstin Stenquist (C)



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 22

Dnr 2012:865/61

Ks § 208

Egentillsyn vid förskolor och skolor i Gagnefs kommun
– besöksplan ht 2013 och år 2014

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna besöksplan för egentillsyn vid förskolor och skolor i 
Gagnefs kommun höstterminen 2013 och år 2014.

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.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130820 § 137.
Tjänsteutlåtande, Skolsektionen, 2013-07-18, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef
Skoladministratör, F.M. + besöksplan
Berörda rektorer
Kerstin Stenquist (C)



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 23

Dnr 2013:628/60

Ks § 209

Arbetsplan skola – arbetsliv

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa Arbetsplan för samverkan skola – arbetsliv.

Ärendebeskrivning
Arbetsgruppen för skola- näringsliv har tillsammans med skolledarna tagit 
fram en arbetsplan för samverkan mellan skola - arbetsliv. Syftet med en 
genomtänkt och förankrad struktur för samverkan är att underlätta 
kontakterna mellan aktörerna och därmed bidra till att utveckla barns och 
elevers entreprenöriella förmågor, liksom skolans arbets- och 
undervisningsmetoder i ett långsiktigt perspektiv. Genom att elever och 
lärare lär känna det lokala näringslivet ges goda förutsättningar för att få 
kunskap om vilka yrkes- och verksamhetsområden som finns i närområdet.

Målsättningen med att forma en arbetsplan för samverkan mellan skola och 
arbetsliv är att alla barn och elever kontinuerligt under sin skoltid ska ges 
likvärdiga möjligheter att komma i kontakt med arbetslivet. Aktiviteterna 
och insatserna ska anpassas till barnens och elevernas intressen, ålder och 
mognad, liksom till lokala förutsättningar och utifrån läroplanen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130820 § 139.
Tjänsteutlåtande, Skolsektionen, 2013-08-08, en sida.
Arbetsplan för Samverkan skola – arbetsliv, tio sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef
Skoladministratör, F.M. + handling
Berörda rektorer
Kerstin Stenquist (C)



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 24

Dnr 2013:51/00

Ks § 210

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.

Boendeplatser inom SÄBO redovisas.

Beslutsunderlag
Ansökan särskilt boende 2013-07-01, en sida.
Antal placeringar Gagnefs kommun 2013 per månad, 2013-07-31, en sida.
Ansökan särskilt boende 2013-09-01, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef
Skoladministratör, F.M.
Sektionschef Hemtjänst/SÄBO



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 25

Dnr 2013:629/13

Ks § 211

Övertagande av verksamhet i egen regi – ensamkommande barn 
och ungdomar

Kommunstyrelsens beslut

1. Överta verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar i egen 
regi efter nuvarande avtalsperiods utgång 2014-08-14.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun har ett avtal med Migrationsverket att ta emot 
ensamkommande barn och ungdom. För närvarande använder kommunen 
sig av extern utförare, Attendo Individ och familj AB för hem för vård och 
boende (HVB) som är beläget i Mockfjärd. Avtalet är förlängt till och med 
2014-08-14. Finns möjlighet att förlänga avtalet ett år till (2+1+1).

Förslag att kommunen tar över verksamheten i egen regi och utöka antalet 
platser från och med 2014-08-14.

Ärendets beredning
Sedan 2011-08-15 har Gagnefs kommun ett avtal med Migrationsverket att 
ta emot ensamkommande barn och ungdom. Avtalet gäller 10 platser varav 
3 asylplatser. För närvarande använder kommunen sig av en extern utförare, 
Attendo Individ och familj AB för hem för vård och boende (HVB) som är 
beläget i Mockfjärd.

Där finns 10 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn och 
ungdom från 15 år och upp till 18 års ålder med möjlighet till fortsatt 
boende upp till 21 års ålder. Minst tre platser ska vara tillgängliga för 
asylsökande.

Avtalet är förlängt till och med 2014-08-14. Möjlighet finns att förlänga 
avtalet ett år till senast 6 månader före avtalets utgång. Det innebär att om 
kommunen ville fortsätta verksamheten i privat regi skulle en upphandling 
av verksamheten genomföras under 2015.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 26

Ks § 211 forts.

Att driva verksamheten i egen regi innebär att kommunen är mer flexibel i 
antalet platser samt omsorgen om ungdomarna kan anpassas mer till varje 
enskilds behov. En privat utförare måste ansöka om antalet platser hos 
socialstyrelsen. Kommun behöver ej tillstånd för antalet boendeplatser på 
HVB och kan därför var mer flexibel i mottagandet. Verksamheten kommer 
att organiseras under sektionen stöd och omsorg vilket underlättar 
samarbetet mellan handläggare för ensamkommande och HVB.

Kommunen kommer att tillgodose avtalat med Migrationsverket och har 
också möjligheter att utöka antalet platser för ett bra resursutnyttjande. 
Möjligheten öppnas till en annan fördelning av budgeten för att öka kvaliteten 
för ensamkommande barn och ungdom både i skolan och på fritiden.

Under åren har kommunen dragit lärdom av de svårigheter och fördelar som 
det inneburit att driva verksamheten med ett externt alternativ. Ett exempel 
på det är vad personalen behöver för kompetens för att hantera de svårigheter 
man ställs inför i verksamheten samt att förstå och följa de lagkrav som 
verksamheten berörs av. En analys av behov av kompetens för att uppnå den 
kvalitetsnivå som eftersträvas kommer att göras innan rekrytering.

All erfarenhet och kunskap som kommunen samlat på sig under åren har 
sammantaget gjort att bedömningen är att kommunen är redo att driva 
verksamheten i egen regi.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130820 § 140.
Tjänsteutlåtande, Sektionen Stöd och omsorg, 2013-08-20, två sidor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan J Eriksson (M): Återremiss.
Maria Alfredsson (MP): Bifall till Stefan J Eriksson (M) förslag.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 27

Ks § 211 forts.

Beslutsgång - återremiss
Ordföranden ställer proposition på Stefan J Eriksson (M) förslag om 
återremiss och finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska 
avgöras idag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller Stefan J Eriksson (M) förslag om återremiss.
Den som röstar nej bifaller att ärendet ska avgöras i dag.

Omröstningsresultat - återremiss
Omröstningen utfaller med fyra ja-röster, nio nej-röster. Kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro

Anki Enevoldsen C X X

Irene Homman S X X

Kerstin Stenquist C X X

Fredrik Andersson C X X

Jan Bergman C - Kjell Andersson (C) X

Stefan J. Eriksson M X X

Birgitta Ihlis M X X

Anders Bengtsson KD X X

Alf Johansson S X X

Ann-Gret Olsson S X X

Patrik Andersson S X X

Maria Alfredsson MP X X

Sofia Jarl C X X

Totalsumma: 4 9 0 0

Reservation
Mot beslut reserverar sig Stefan J Eriksson (M) och Birgitta Ihlis (M) till 
förmån för eget förslag, se bilaga 1.
Mot beslut reserverar sig Maria Alfredsson (MP).

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Sektionschef Stöd och omsorg, M.L-O.
Integrationssamordnare, T.N.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 28

Ks § 212

Information om Gagnefsbostäder AB´s köp av Gagns Inn

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Gagnefsbostäder AB´s ordförande, Per Dahlkvist, redogör för bolagets roll, 
och att de kommunala bostadsbolagen ska bedrivas affärsmässigt och med 
vinstsyfte. Per Dahlqvist gör sedan en redogörelse för de kontakter som 
varit med kommunen, de besiktningar och kalkyler som gjorts samt de 
beslut som fattats i ärendet.

Bolaget har gjort bedömningen att köpet om 3 050 tkr inte är ”en större 
investering” som, enligt bolagsordningen, skulle underställas 
kommunfullmäktige, då köpesumman understiger 2 % av 
balansomslutningen.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Gagnefsbostäder AB



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 29

Dnr 2013:154/04

Ks § 213

Granskningsrapport över bokslut per 2012-12-31 - svar

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta svar över revisionsrapporten ”Granskningsrapport över 
bokslut per 2012-12-31”, samt översända till kommunrevisionen 
och kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
KPMG har på kommunrevisionens uppdrag granskat bokslut och årsredovisning 
för 2012. Revisionen önskar att kommunstyrelsen yttrar sig över revisions-
rapporten. Ett förslag till svar till Revisionen har tagits fram där kommunen i 
huvudsak kommer att beakta KPMG:s synpunkter i det fortsatta arbetet.

Svar Granskningsrapport bokslut 2012-12-31
KPMG har på kommunrevisionens uppdrag granskat bokslut och 
årsredovisning för 2012. Revisionen önskar att kommunstyrelsen yttrar sig 
över revisionsrapporten.

Sammanställd redovisning
Rapporten kommenterar att den sammanställda redovisningen inte är  
uppställd bredvid kommunens redovisning enligt RKR Rekommendation 8.2  
om sammanställd redovisning.

Redovisningen är sammanställd enligt den mall som kommunen har haft 
sedan många år. Från kommunens sida har man hävdat att kommunens 
egen redovisningsmodell är tydligare samt till att flera andra kommuner 
väljer redovisa på samma sätt som Gagnef har gjort. Kommunstyrelsen 
väljer att beakta revisionens synpunkter. Senast vid bokslutet 2013-12-31 
kommer kommunen att övergå till den modell som RKR:s 
rekommendation förespråkar.

RKR:s rekommendationer
Rapporten konstaterar att kommunen avviker i efterlevnaden av några 
rekommendationer, bland annat när det gäller upplysningskrav till olika balans- 
och resultatposter, och föreslår att kommunen gör en detaljerad genomgång av 
samtliga för kommunen tillämpliga rekommendationer.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 30

Ks § 213 forts.

Kommunen har under 2012 fått ny ekonomichef och från januari 2013 en 
nyanställd ekonom med ansvar för redovisningsfrågor vilket innebär att ny 
kompetens behöver byggas i organisationen. En sådan genomgång kan bidra 
till denna kompetenshöjning, och kommunstyrelsen ger kommunchefen i 
uppdrag att genomföra den föreslagna genomgången.

De finansiella målen
Revisionen kommenterar att ett av de finansiella målen inte är uppnådd,  
samt att målet var orealistisk att uppnå. Vidare kommenteras att två av  
målen relaterar till ett genomsnitt för Dalarnas kommuner.

Planen är att de finansiella målen ska revideras vid budgetbeslutet inför 2014.

Investeringsredovisningen
Revisionen saknar kommentarer omkring utfall i jämförelse med budget, om 
större projekt är avslutade eller inte, samt att kommentarer omkring  
investeringsredovisningen görs i anslutning till sammanställningen över  
årets investeringar.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att beakta revisionens 
kommentarer på dessa punkter från och med årsredovisningen 2013.

Underlag och bokslutsbilagor för balansposter
Revisionen kommenterar att underlagen för balansposter har förbättrats  
under 2012 men kan förbättras ytterligare inför kommande årsbokslut.

Revisionens kommentarer kommer att beaktas i arbetet med att förbättra 
underlagen inför kommande årsbokslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 130820 § 133.
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2013-08-06, två sidor.
Rapport avseende granskning av bokslut och årsredovisning för 2012, 
2013-04-08, 16 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige, rapport
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 31

Dnr 2013:376/02

Ks § 214

Revisionsrapport ”Styrning och uppföljning av personal- och 
arbetsgivarfrågor” – yttrande

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta yttrande över revisionsrapporten ”Styrning och uppföljning av 
personal- och arbetsgivarfrågor” samt översända yttrandet till 
kommunrevisionen och kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning 
av styrning och uppföljning av personal- och arbetsgivarfrågorna i Gagnefs 
kommun. Granskningen omfattar perioden 2011 och 2012 och är gjord med 
utgångspunkt från tillämplig arbetsrättslig lagstiftning samt interna 
regelverk och riktlinjer.

Granskningen har genomförts genom studier av styrdokument, protokoll, 
budget och årsredovisning samt intervjuer med kommunens förvaltningschefer, 
sektionschefer, personalchef och personalhandläggare samt företrädare för de 
fem största fackliga organisationerna i kommunen. Avseende bedömningarna i 
rapporten kan noteras att revisionen har konstaterat att ansvarsfördelningen 
mellan kommunstyrelsen, personalutskottet och förvaltningsorganisationen är 
tydlig tack vare gällande reglementen och delegationsordningar.

Revisionen redovisar i sin rapport att de synpunkter som kommit fram vid 
intervjuerna med cheferna visar att personalavdelningen ger ett gott stöd i 
personal och arbetsgivarfrågorna. De fackliga företrädarna framför att de har 
ett bra samarbete med kommunen som arbetsgivare och att de har ett 
mycket stort förtroende för personalavdelningen.

Kommunstyrelsen bör enligt revisionsrapporten ta ett mer aktivt ansvar för 
personal- och arbetsgivarfrågorna i kommunen. Detta gäller bland annat vid 
formulering av personalavdelningens uppdrag och mål samt uppföljning av 
projektet Attraktiv arbetsgivare.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 32

Ks § 214 forts.

Personalavdelningens bedömning
Kompetensfördelningen i personal- och arbetsgivarfrågor mellan 
kommunstyrelsen och personalutskottet regleras av gällande reglementen 
för förtroendemannaorganen. Till detta kommer den delegationsordning 
som gäller för förvaltningsorganisationen. Personalutskottet är kommunens 
centrala organ för den personalpolitiska verksamheten tillika löne- och 
pensionsmyndighet. Detta innebär tillsammans med gällande 
delegationsordning att en stor del av de beslut som fattas i personalfrågor 
hanteras av utskottet eller av förvaltningarna genom delegationsbeslut. 
Frågor av övergripande natur såsom ex. riktlinjer i personalpolitiska frågor 
hanteras av kommunstyrelsen före eventuellt beslut i kommunfullmäktige.

Avseende projektet Attraktiv arbetsgivare, som revisionen särskilt nämner, 
är det av stor vikt att arbetet med detta projekt fortlöpande kommuniceras 
med kommunstyrelsen och att uppnådda delmål rapporteras. Attraktiv 
arbetsgivare är inte ett traditionellt projekt med start- och slutdatum utan en 
process som förutsätter kontakt med förtroendemannorgan, chefsgrupper 
och fackliga organisationer fortlöpande.

För att underlätta för kommunstyrelsen att styra och följa upp personal- 
och arbetsgivarfrågorna är ex. en möjlighet att företrädare för 
personalavdelningen redovisar aktuella personalfrågor två gånger/år.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Pu 130820 § 30.
Tjänsteutlåtande, Personalavdelningen, 2013-08-07, två sidor.
Revisionsrapport, Styrning och uppföljning av personal- och 
arbetsgivarfrågorna, 2013-04-09, tolv sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige, rapport
Kommunrevisionen
Personalavdelningen



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 33

Dnr 2013:626/50

Ks § 215

Regional länsplan för transportinfrastruktur 2014-2025, 
avgränsning av miljöbedömning - yttrande

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta yttrande över miljöbedömning av regional länsplan för 
transportinfrastruktur 2014-2025.

2. Översända yttrandet till Region Dalarna.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun har fått en remiss på avgränsning av miljöbedömning 
av regional plan för transportinfrastrukturen i länet.

Bedömning
Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppgift att titta på avgränsningarna 
av miljöbedömningarna i planen. Förvaltningen anser att man i för stor 
utsträckning ser enbart på vägtransporter. En infrastrukturplan bör även ta 
med järnväg. Det stora miljöproblemet med transporter  är att så mycket 
transporter sker på väg. Planen bör vara inriktad på att flytta över transporter 
från väg till järnväg för framför allt den tunga trafiken. En minskning av 
vägtrafiken minskar inte bara koldioxidutsläpp utan minskar även 
kväveutsläpp, buller och den miljökostnad som underhållet medför.

En upprustning av Västerdalsbanan med möjlighet till persontrafik ända 
till Sälen skulle minska miljöproblemen från biltrafiken. Om en sådan 
upprustning kan ske är ett tågstopp i Bäsna önskvärt.

Ett tågstopp i Djurmo/Sifferbo på Dalabanan skulle underlätta för tågpendling.

I övrigt ser Gagnefs kommun inte någon ändring eller nybyggnad i 
transportinfrastrukturen inom kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Miljö- och byggförvaltningen, 2013-08-23, en sida.
Avgränsningssamråd, Miljöbedömning av regional länsplan för 
transportinfrastruktur 2014-2025, 2013-07-03, tolv sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Region Dalarna
Miljö- och byggförvaltningschef



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 34

Dnr 2013:348/70

Ks § 216

Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS
(Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF - Kvartal 1, 2013)

Kommunstyrelsens beslut

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

2. Rapporten vidarebefordras till kommunfullmäktige och revisorer.

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

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

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

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 35

Ks § 216 forts.

Sammanfattning av rapportering till Socialstyrelsen enligt 16 kap 6 f § SoL 
första kvartalet 2013, av gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader

IFO:
• Det fanns inget att rapportera.

HO:
• Det fanns inget att rapportera.

ÄO:
• Det fanns inget att rapportera.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Individ- och familjeomsorgen, 2013-07-23, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Revisorerna
Socialutskottet, för kännedom



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 36

Dnr 2013: 348/70

Ks § 217

Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS
(Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF - Kvartal 2, 2013)

Kommunstyrelsens beslut

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

2. Rapporten vidarebefordras till kommunfullmäktige och revisorer.

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

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

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

Från den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), som då tog över tillsynsverksamheten inom hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) från Socialstyrelsen. 

Kommuner ska därför anmäla till IVO om beviljade insatser inte har 
verkställts enligt SoL och LSS.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 37

Ks § 217 forts.

Sammanfattning av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) enligt 16 kap 6 f § SoL andra kvartalet 2013, av gynnande beslut 
som ej verkställts inom tre månader

IFO:
• Det fanns inget att rapportera.

HO:
• Det fanns inget att rapportera.

ÄO:
• Ej verkställt beslut om särskilt boende. Beslutet fattades 2013-03-22.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Individ- och familjeomsorgen, 2013-07-23, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Revisorerna
Socialutskottet, för kännedom



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 38

Dnr, se rapportlista

Ks § 218

Rapporter

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporterna som en information till protokollet.

Ärendebeskrivning
Nio rapporter har inkommit:
1. Falun Borlänge-regionen protokoll, 2013-05-22
2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan protokoll, 

2013-05-27
3. Räddningstjänsten Dala Mitt protokoll, 2013-06-05
4. Dalabanans intressenter protokoll, föreningsstämma, 2013-06-14
5. Dalabanans intressenter protokoll, konstituerande styrelsemöte, 2013-06-14
6. Skolsektion, Riktlinjer för förstelärare i Gagnefs kommun, 2013-06-17, 

dnr 2013:555/02
7. Räddningstjänsten Dala Mitt protokoll, 2013-06-27
8. Sommarskolan i Gagnefs kommun 2013, dnr 2013-239/61
9. Länsstyrelsen Dalarnas län, Ansökan om byggnadsminnesförklaring av 

Gagnefs före detta kyrkoherdeboställe på fastigheten Tjärna 30:18, 
2013-08-01, dnr 2013:59/87

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Kommunledningskontoret, 2013-08-23, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 39

Ks § 219

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 130603-130821, nr 63-80, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 40

Ks § 220

Ordföranderapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om
• ”Skoldag” 2013-10-04, hel arbetsdag för kommunstyrelsens ledamöter 

(ordinarie + ersättare) och rektorer.
• VA-utbyggnad i Sälje.
• Eventuell gemensam miljö- och byggförvaltning med Leksands kommun.
• Falun-Borlänge regionen, finansiering – projekt.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 41

Ks § 221

Anmälan av utskottens protokoll

Kommunstyrelsens beslut

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

Beslutsunderlag
Kulturutskottet 2013-05-29, §§ 22-31
Allmänna utskottet 2013-08-20, §§ 125-144
Personalutskottet 2013-08-20, §§ 28-34

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-09-03 42

Ks § 222

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
14-2013, Attestantförteckning 2013

Allmänkulturansvarig
5-10/2013 Ansökan om bidrag

Föreningskonsulent
5-6/2013 Lotteriregistrering

Parkeringstillstånd
20-24/2013, 26-27/2013 Ansökan om parkeringstillstånd

Bitr. skolchef
3/2013 Undervisning i särgrundskolan
4/2013 Förlängd fritidshemsplacering
5/2013 Utökad barnomsorgstid

Förvaltningsassistent, skolsektionen
12-13/2013, 23/2013 Kontant resebidrag vid APU
14-22/2013 Stöd till inackordering

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Kommunledningskontoret, 2013-08-27, en sida.
Delegationslista, tre sidor.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare


