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Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 18.30-22.00

Beslutande
Ledamöter Jaak Kerstell (C) ordförande Kerstin Stenquist (C)

Ann-Gret Olsson (S) Bengt-Ola Ryttar (S)
Sofia Jarl (C) Birgitta Floresjö (C)
Fredrik Kvarnström (S) Christer Iversen (FP)
Anders Ahlgren (C) Cecilia Sundin (S) §§ 101-136
Stefan J. Eriksson (M) Ari Vähäjylkkä (M)
Alf Johansson (S) Fredrik Andersson (C)
Anki Enevoldsen (C) Per-Arne Leck (S)
Irene Homman (S) Maria Alfredsson (MP)
Patrik Andersson (S) Curt Svärd (C)
Börje Nahlbom (MP) Marianne Hjort (KD)
Anders Bengtsson (KD) Christina Walles (S)
Irene Jonasson (C) Jan Bergman (C)
Sven-Inge Persson (S) Ingegerd Kull Hanses (M)
Erik Warg (C) §§ 99-102 Anne-Christine Carlsson (S)
Kjell Fahlgren (SD) Kjell Andersson (C)

Tjänstgörande ersättare Erik Bergman (M) tjänstgörande för Birgitta Ihlis (M)
Ann-Kristin Norberg (S) tjänstgörande för Fanny Brandström (S)
Ingvar Hagberg (S) tjänstgörande för Cecilia Sundin (S) §§ 99-100

Övriga närvarande
Ersättare Ingvar Hagberg (S) §§ 101-136 Owe Thorssell (MP)

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef
Håkan Elfving, bitr. kommunchef/skolchef, § 100
Torstein Tysklind, ekonomichef, § 102

Revisorer Svante Hanses (M), § 101

Övriga Gunnar Johansson, konsult, Projektledarbyrån AB, § 100

Justering
Justerare Curt Svärd (C) och Fredrik Kvarnström (S)
Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2013-10-07, kl. 15.00
Justerade paragrafer §§ 99-136

Underskrifter
Sekreterare _________________________

Anna-Lena Palmér

Ordförande _________________________
Jaak Kerstell (C)

Justerare _________________________ _________________________
Curt Svärd (C) Fredrik Kvarnström (S)
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.
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Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

Underskrift _________________________
Anna-Lena Palmér
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Dnr 2013:196/00

Kf § 99

Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen föredras av kommunchefen, 
innehållande:
• Äldreomsorgens struktur
• Ny förskola i Djurås
• Träffa Dalarna
• Adelborgsmuseet
• Lite sommaraktiviteter

• Sommarskola
• Sommarvikarier vård och omsorg
• Sommarjobb

• Skolvalet
• Attraktiva arbetsgivare

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen, 2013-09-30, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ledamöter + verksamhetsrapport
Kommunstyrelse-sekreterare
Kommunsekreterare
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Dnr 2009:421/28

Kf § 100

Projekt Mockfjärdsskolan – redovisning

Kommunfullmäktiges beslut

1. Lägga redovisningen till handlingarna.

Mockfjärdskolan, redovisning av investeringar åren 2010-2012
Kommunfullmäktige (KF) beslöt 2009-12-07, § 97 om renovering av 
Mockfjärdsskolan. Efter många års eftersatt underhåll avsågs det en allmän 
upprustning av bland annat ytskikt och byte av alla fönster. De verksamheter 
som skulle ingå beskrevs, dock kom fritidsgården att lyftas ut i avvaktan på 
vidare utredning. Den totala ramen fastställdes till 38.000.000 kronor 
fördelade på tre år:
År 2010 15.000.000 kronor, etapp 1
År 2011 15.000.000 kronor, etapp 2
År 2012 8.000.000 kronor, etapp 3

Efter genomgång av placering av fritidsgård, särskola, vuxenutbildning 
och kommunbibliotek gjordes en revidering av den framtagna skissen. 
Den preliminära kostnadsberäkningen av etapp 2 och 3 slutade på
30 miljoner kronor. Förändringen av placering av bibliotek, fritidsgård 
och en breddning av korridor beräknas kosta cirka 6 miljoner kronor.
KF beslöt i samband med antagande av investeringsbudget 2011, utöka 
den totala ramen 2010-12-13 till 45 miljoner kronor.

Kostnaden för etapp 1, som var budgeterad till 15 miljoner kronor kom att 
utökas med 3,1 miljoner kronor. Orsaken var flytt av särskolan, skärmade 
kablar, ändrings- och tilläggsarbeten på ej förutsägbara rör- och 
elinstallationer samt projekteringskostnader.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 100 forts.

Under första delen av 2011 kom anbud in på etapp 2 och 3. Anbuden låg på 
en högre nivå än beräknat. Efter förhandlingar kom anbudet att sluta på
32 miljoner kronor inklusive projekteringskostnader. Orsaken till den ökade 
kostnaden var en konjunkturuppgång inom byggsektorn. Kommunfullmäktige 
beslöt 2011-03-07, § 20, att utöka ramen från 45 till 50 miljoner kronor.
I detta ingick inga markarbeten.

Slutnotan för etapp 1 blev 19,5 miljoner kronor och för etapp 2 och 3 blev 
39,4 miljoner kronor.

Till dagens datum är 58.878.000 kronor bokfört på projektet. Verklig 
kostnad överstiger beslutet i KF med cirka 9 miljoner kronor. Avvikelserna 
består av nedanstående kostnader.
1. Kostnaden för etapp 1 översteg den utökade ramen med 1,5 miljoner kronor.
2. Vid upphandling av etapp 2 och 3 övertog kommunen ansvaret för 

projekterings kostnader som städning, arkitekttjänster m m. Uppdraget var att 
minska kostnaden och delar som dragskåp med tillhörande ventilation, jalusier 
m m utgick men som senare fick utföras i projektet. Kostnaden för 
ovanstående översteg investeringsramen med cirka 1 miljon kronor.

3. Åtgärdande av fuktskador i golv och väggar, kostnad 3 miljoner kronor.
4. Sanering av PCB och asbest, kostnad 0,5 miljoner kronor.
5. Renovering av storkök, arbetsmiljökrav, 0,6 miljoner kronor.
6. Övriga mindre ändrings och tilläggsarbeten, 2,3 miljoner kronor.
7. Återbetalning av kostnad för vattenskada orsakad av den entreprenör som 

byggde Familjens hus, 424 tkr kommunen tillgodo.

Ny värmecentral 4 000 000 kronor.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 100 forts.

Sammanfattning: En slutsats av arbetet med att renovera och bygga om 
Mockfjärdsskolan är att det krävs en erfaren projektledare med byggteknisk 
kompetens som kan värdera och infoga verksamhetens behov i 
byggprocessen. Löpande information om projektet och förändrade 
förutsättningar samt kostnadsökningar har givits vid kommunstyrelsens 
beredningar, kommunstyrelsens allmänna utskott och vid kommunstyrelsens 
sammanträden. Uppdraget var även att förankra och samråda med berörd 
personal, elever och föräldrar. Detta har gjorts löpande under projektet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 130521 § 142.
Protokollsutdrag, Au 130423 § 90.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2013-04-03, två sidor.
Avvikelser/äta – journal för hela projektperioden, alla objekt, tre sidor.
Protokollsutdrag, Ks 120327, § 84.
Protokollsutdrag, Ks 120214, § 34.
Protokollsutdrag, Kf 110307, § 20.
Protokollsutdrag, Kf 091207, § 97.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120612 § 197, Ks 120508 § 144, Ks 120327 § 84, Ks 120214 § 34, 
Ks 111213 § 405, Ks 111108 § 369, Ks 111004 § 326, Ks 110906 § 274, 
Ks 110614 § 232, Ks 110322 § 107, Kf 110307 § 20, Ks 110215 § 26, 
Kf 101101 § 182, Ks 101005 § 273, Ks 100614 § 167, Kf 100607 § 82, 
Ks 100511 § 104, Ks 100322 § 58, Khr 100202 § 3, Kf 091207 § 97,
Ks 091117 § 286, Ks 090908 § 212, Ks 090615 § 171

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 101

Revisorerna informerar

Kommunfullmäktiges beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Svante Hanses (M) informerar om revisionens roll, granskningar och 
revisionsrapporter.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Dnr 2013:622/04

Kf § 102

Verksamhet och Budget 2014-2016

Kommunfullmäktiges beslut

1. Återremittera ärendet till kommunstyrelsen på grund av avsaknad och 
ändringar i liggande budgetförslag.

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 459 412 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, Ks 130903 § 197.
Protokollsutdrag, Au 130820 § 127.
Verksamhet och budget 2014-2016, version 0.94, 2013-09-03, 25 sidor.

Underlag
Information enligt 19 § MBL, 2013-06-10, två sidor.
Förhandling enligt 11 § MBL, 2013-08-30, två sidor.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 102 forts.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofia Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsförslag att 
omfördela 0,5 mkr från kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel till 
musik- och dansskolan. Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur 
verksamheten kan breddas och utvecklas till en kulturskola som även kan 
erbjuda till exempel drama, konst och teater.
Alf Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag 2, 4, 6, 7 och 8. 
Avslag till förslag 1 och ändring av förslag 3. Fastställa anslaget till
462 207 tkr för år 2014, där kommunstyrelsen ram ändras till 457 916 tkr. 
Uppnås genom att; Musik- och dansskolan tillförs 500 tkr så att det inte blir 
någon kostnadsminskning, Musik- och dansskolan tillförs 200 tkr i 
garantibelopp, Äldreomsorgen tillförs 1 200 tkr och kravet på generell 
kostnadsminskning tas alltså bort, Kultur- och fritidssektionen tillförs 79 tkr 
och kravet på generell kostnadsminskning tas bort, Skolsektionen tillförs
1 400 tkr och kravet på generell kostnadsminskning blir därmed 1 156 tkr. 
Ändring av förslag 5, att punkt ett under de finansiella delmålen ändras som 
följer: Kommunen ska uppnå ett överskott på 1,4 %.
Ann-Gret Olsson (S): Bifall till Alf Johansson (S) förslag.
Christer Iversen (FP): Kultur- och fritidssektionen tillförs 79 tkr, medel tas 
från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Anki Enevoldsen (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag och Sofia Jarl (C) förslag.
Sofia Jarl (C): Bifall till förslaget att Kultur- och fritidssektionen tillförs 79 tkr.
Stefan J Eriksson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag, Sofia Jarl (C) 
förslag och förslaget att Kultur- och fritidssektionen tillförs 79 tkr.
Ann-Gret Olsson (S): Återremiss på grund av avsaknad och ändringar i 
liggande budgetförslag.
Kerstin Stenquist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Jarl (C): Avslag till Ann-Gret Olsson (S) förslag om återremiss.
Anders Bengtsson (KD): Komvux tillförs 500 tkr.
Christer Iversen (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag och att Musik- 
och dansskolan tillförs 500 tkr.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Kf § 102 forts.

Beslutsgång - återremiss
Ordföranden ställer proposition på Ann-Gret Olsson (S) förslag om 
återremiss och finner att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet 
ska avgöras idag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller att ärendet ska avgöras i dag.
Den som röstar nej bifaller Ann-Gret Olsson (S) förslag om återremiss.

Omröstningsresultat - återremiss
Omröstningen utfaller med 20 ja-röster, 14 nej-röster, en frånvarande, vilket 
innebär att det blir en minoritetsåterremiss. Kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet. Bilaga 1: omröstningslista.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2013:490/43

Kf § 103

Medborgarförslag om gemensamhetsanläggningar för reglering 
av vattnets väg genom bygden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag, från Björbo Vägförening GA:11, Per Rehn, till 
kommunfullmäktige föreslås gemensamhetsanläggningar för reglering av 
vattnets väg genom bygden.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2013-02-18, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Samhällsbyggnad, M.L./J.P. + medborgarförslag för handläggning
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Dnr 2013:651/80

Kf § 104

Medborgarförslag om att den största av spegeldammarna i 
Mockfjärd görs om till badplats för djur

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag, från Barbro Engvall, till kommunfullmäktige 
föreslås att den största av spegeldammarna i Mockfjärd görs om till badplats 
för djur.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2013-07-04, fem sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Samhällsbyggnad + medborgarförslag för handläggning
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Dnr 2013:468/53

Kf § 105

Motion om cykelväg mellan södra Gröntuv och Djurås centrum

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Maria Alfredsson (MP) att 
Gagnefs kommun genomför en cykelvänlig sträckning från södra Gröntuv 
fram till Djurås centrum.

Beslutsunderlag
Motion, 2013-05-09, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Samhällsbyggnad, J.F. + motion för handläggning
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Dnr 2013:495/86

Kf § 106

Motion om attraktivare vattentorn i Gagnefs kyrkby

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Ihlis (M) att 
vattentornet i Gagnefs Kyrkby får en konstnärlig utsmyckning och 
att en konstnär anlitas för detta uppdrag.

Beslutsunderlag
Motion, 2013-06-17, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Kulturutskottet + motion för handläggning
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Dnr 2013:618/10

Kf § 107

Motion om gemensamt utskott för kultur-, idrott- och fritidsfrågor

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan J. Eriksson (M) att 
Gagnefs kommun bildar gemensamt utskott för kultur-, idrott- och 
fritidsfrågor. Stefan J. Eriksson (M) föreslår även att en utredning 
genomförs om möjligheten, där det är lämpligt, att ge personer utöver de 
som ingår i kommunstyrelsen möjlighet att ingå i kommunstyrelsens 
allmänna utskott med minst närvaro- och yttranderätt.

Beslutsunderlag
Motion, 2013-08-19, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Kommunchef + motion för handläggning
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Dnr 2013:691/46

Kf § 108

Motion om utfasning av produkter innehållande bisfenol A (BPA)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Börje Nahlbom (MP) att 
Gagnefs kommun omedelbart fasar ut, via upphandlingen, produkter 
innehållande BPA.

Beslutsunderlag
Motion, 2013-09-18, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Miljö- och byggnadsnämnden + motion för handläggning
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Dnr 2013:701/00

Kf § 109

Motion om ny politisk organisation

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Maria Alfredsson (MP) att:
1. Stärk organisationen för medborgarinflytande, exempelvis genom 

allmänhetens frågestund i fullmäktige, medborgarpaneler, interaktiv 
hemsida m.m.

2. Arvodera gruppledare i de politiska partierna, proportionellt mot 
valresultat.

3. Se över storleken på de nu arvoderade politiska tjänsterna så de passar 
med det föreslagna i punkten två ovan.

4. Samtliga ledamöter som arvoderas med skattemedel ska ha 
möjlighet/skyldighet att svara på frågor och interpellationer i 
fullmäktige.

5. Öka transparensen och förtroendet genom denna förändring av den 
politiska organisationen.

Beslutsunderlag
Motion, 2013-09-23, fem sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Kommunchef + motion för handläggning
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Dnr 2013:703/13

Kf § 110

Motion om att utreda möjligheten till flyktingboende i 
Hedens skola

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ann-Gret Olsson (S) att 
kommunstyrelsen omgående får i uppdrag att utreda möjligheten att bygga 
om Hedens skola till flyktingboende samt att utredning och 
kostnadsberäkning redovisas som underlag för beslut  i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion, 2013-09-24, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Stöd och omsorg + motion för handläggning
Samhällsbyggnad
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Dnr 2013:723/10

Kf § 111

Motion om stopp av verkställighet

Kommunfullmäktiges beslut

1. Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Patrik Andersson (S) och 
Maria Alfredsson (MP) att kommunfullmäktige omedelbart stoppar 
verkställigheten i ärendet gällande hemtagande av flyktingmottagning 
och dess placering.

Beslutsunderlag
Motion, 2013-09-28, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Kommunchef + motion för handläggning
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Dnr 2013:613/16

Kf § 112

Interpellation om Gagnefs kommuns krisberedskap

Börje Nahlbom (MP) önskar en redogörelse om läget i kommunen vad 
beträffar kommunens krishanteringsförmåga i skarpt läge.

Kommunalrådet svarar skriftligt på interpellationen.

Underlag
Interpellation från Börje Nahlbom (MP), 2013-08-16, en sida.
Svar på interpellation från Sofia Jarl (C), 2013-09-30, tre sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Börje Nahlbom (MP) + svar
Beredskapssamordnare, J.P.
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2013:676/29

Kf § 113

Interpellation om Gagns Inn

Bengt-Ola Ryttar (S) frågar:
• Hur denna affär (Gagnefsbostäders köp av Gagns Inn) gått till och den 

dokumentation som bör finnas och hur den borde ha gått till om man följt 
den kommunala beslutsgången?

• I vilket skick befinner sig byggnaden?
• Vilka kostnader kommer det att bli för att anpassa byggnaden till det 

uppgivna ändamålet?

Svar på interpellationen kommer att lämnas vid nästkommande 
sammanträde för kommunfullmäktige.

Underlag
Interpellation från Bengt-Ola Ryttar (S), 2013-09-14, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Bengt-Ola Ryttar (S)



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunfullmäktige 2013-09-30 22

Dnr 2013:677/29

Kf § 114

Interpellation om Gagns Inn

Ann-Gret Olsson (S) frågar:
• Varför hemlighölls alla diskussioner som föregick GBAB:s köp av 

Gagns Inn?
• Vad motiverade bedömningen att kommunfullmäktige ej behövde 

godkänna köpet?
• Undersöktes möjligheten till alternativa lokaler för 

flyktingverksamheten?
• Vad kommer köpet inklusive ombyggnation/upprustning att kosta, 

inklusive moms?

Svar på interpellationen kommer att lämnas vid nästkommande 
sammanträde för kommunfullmäktige.

Underlag
Interpellation från Ann-Gret Olsson (S), 2013-09-15, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ann-Gret Olsson (S)
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunfullmäktige 2013-09-30 23

Dnr 2013:614/40

Kf § 115

Fråga om miljöklassade bilar

Börje Nahlbom (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande Sofia Jarl (C):
• Hur stor del av kommunens bilpark är idag miljöklassad?
• Hur många fler fordon måste bytas ut för att nå upp till målen i 

miljöplanen?
• Räknar kommunen med att uppfylla de krav som är antagna i 

miljöplanen i tid med nuvarande takt?

Kommunstyrelsens ordförande svarar skriftligt på frågan.

Underlag
Fråga från Börje Nahlbom (MP), 2013-08-16, en sida.
Svar på fråga från Sofia Jarl (C), 2013-09-30, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Börje Nahlbom (MP) + svar
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunfullmäktige 2013-09-30 24

Dnr 2013:706/20

Kf § 116

Fråga om externa lokaler

Ann-Gret Olsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Sofia Jarl (C):
• Hyr Gagnefs kommun externa lokaler i Djurås?
• Vilken verksamhet bedriver Gagnefs kommun i dessa lokaler?
• Vem har beslutat om extern förhyrning?
• Har den aktuella verksamheten hyran inlagd i sin budget?

Kommunstyrelsens ordförande svarar skriftligt på frågan.

Underlag
Fråga från Ann-Gret Olsson (S), 2013-09-26, en sida.
Svar på fråga från Sofia Jarl (C), 2013-09-30, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ann-Gret Olsson (S) + svar
Stöd och omsorg
Samhällsbyggnads
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2013:709/28

Kf § 117

Fråga om Björbobadet

Ann-Gret Olsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Sofia Jarl (C):
• Vad är anledningen till att man värmt upp Björbobadet med 

oljeeldning hela sommaren, man har ju vanligtvis pelletseldning?

Kommunstyrelsens ordförande svarar skriftligt på frågan.

Underlag
Fråga från Ann-Gret Olsson (S), 2013-09-27, en sida.
Svar på fråga från Sofia Jarl (C), 2013-09-30, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ann-Gret Olsson (S) + svar
Samhällsbyggnads
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunfullmäktige 2013-09-30 26

Dnr 2012:786/20

Kf § 118

Medborgarförslag om nya vävstugelokaler i Mockfjärd

Kommunfullmäktiges beslut

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, Ks 130618 § 170.
Protokollsutdrag, Au 130528 § 109.
Tjänsteutlåtande, Samhällsbyggnadssektionen, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 121203 § 206.
Medborgarförslag, 2012-11-16, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ragnar Marklund
Samhällsbyggnads
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2013:170/02

Kf § 119

Medborgarförslag om avslutade anställningar på egen begäran 
2011/2012

Kommunfullmäktiges beslut

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, Ks 130618 § 172.
Protokollsutdrag, Pu 130528 § 26.
Tjänsteutlåtande, personalavdelningen, 2013-05-16, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 130311 § 5.
Medborgarförslag, 2013-02-25, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Alf-Göran Nisser
Personalchef
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunfullmäktige 2013-09-30 28

Dnr 2013:171/02

Kf § 120

Medborgarförslag om chefers arbetssituation och arbetstid

Kommunfullmäktiges beslut

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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Sammanträdesdatum Sida
Kommunfullmäktige 2013-09-30 29

Kf § 120 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, Ks 130903 § 195.
Protokollsutdrag, Pu 130820 § 31.
Tjänsteutlåtande, Personalavdelningen, två sidor.
Protokollsutdrag, Kf 130311 § 7.
Medborgarförslag, 2013-02-25, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Alf-Göran Nisser
Personalchef
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunfullmäktige 2013-09-30 30

Dnr 2012:70/06

Kf § 121

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

Kommunfullmäktiges beslut

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, Ks 130618 § 171.
Protokollsutdrag, Au 130528 § 110.
Tjänsteutlåtande, Landsbygds/näringslivsutveckling, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 120312 § 5.
Medborgarförslag, 2012-02-05, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ann-Gret Olsson (S) 
Alf Johansson (S)
Landsbygds/näringslivsutvecklare
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2013:372/53

Kf § 122

Motion om bildande av en parlamentarisk transportgrupp

Kommunfullmäktiges beslut

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, Ks 130903 § 196.
Protokollsutdrag, Au 130820 § 126.
Tjänsteutlåtande, Kommunledningskontoret, 2013-07-09, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 130429 § 59.
Motion, 2013-04-26, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Anders Bengtsson (KD)
Kommunchef
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Sammanträdesdatum Sida
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Dnr 2013:654/04, 2013:622/04

Kf § 123

Justering för minskad budgetram – miljö- och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Underlaget för indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens 
timtaxa ändras från konsumentprisindex till tjänsteprisindex från och med 
2014-01-01. Indexuppräkning utgår från tjänsteprisindex 2013-01-01.

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
Protokollsutdrag, Ks 130903 § 198.
Mbn 130612 § 53, dnr 2013-000261/40
Tjänsteutlåtande, 2013-05-16, en sida.
Förslag till budget 2014, tre sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom
Miljö- och byggförvaltningen, reg. + handläggare
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunfullmäktige 2013-09-30 33

Dnr 2013:557/04

Kf § 124

Lägre räntekostnader Gagnefs Teknik AB

Kommunfullmäktiges beslut

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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Sammanträdesdatum Sida
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Kf § 124 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 försent 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, Ks 130903 § 199.
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

Ekonomichef
Budgetberedningen
GTAB
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Dnr 2013:578/04

Kf § 125

Solidarisk kommunal borgen för leasingavtal av bilar upp till 5 mkr

Kommunfullmäktiges beslut

1.  Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning.

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, Ks 130903 § 200.
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): Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
ytterligare utredning.
Anki Enevoldsen (C): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag.
Irene Homman (S): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ekonomiavdelningen
DVA AB
Kommunstyrelsens beredning
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Dnr 2013:37/00

Kf § 126

Bredbandsstrategi

Kommunfullmäktiges beslut

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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Kf § 126 forts.

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 130903 § 201.
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

IT/Informationsansvarig, T.H.
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Dnr 2013:424/10

Kf § 127

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

Kommunfullmäktiges beslut

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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Kf § 127 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, Ks 130903 § 202.
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

Falun-Borlänge Regionen AB
Ekonomiavdelningen + Bilagor
Alkoholhandläggare
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Kf § 128

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2014

Kommunfullmäktiges beslut

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. Presidiet sätter mötestiden för 6 oktober 
och 8 december.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ks 130903 § 203.
Protokollsutdrag, Au 130820 § 132.
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 2013-07-23, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ledamöter och ersättare, kommunfullmäktige
Kommunchef
Sektions- och förvaltningschefer
Kommunstyrelse-sekreterare Arkivarie
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Dnr 2013:137/11

Kf § 129

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
- Toms Nahlbom (MP)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja avsägelsen.

2. Hemställa hos Länsstyrelsen Dalarna om ny sammanräkning.

Ärendebeskrivning
Toms Nahlbom (MP) avsäger sin plats som ersättare i kommunfullmäktige.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Toms Nahlbom (MP)
Länsstyrelsen Dalarna Personalavdelningen
Kommunsekreterare Assistent, E.P.
Kommunstyrelse-sekreterare It-avdelningen via C.S.
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Dnr 2013:137/11

Kf § 130

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden – Toms Nahlbom (MP)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja avsägelsen.

Ärendebeskrivning
Toms Nahlbom (MP) avsäger sin plats som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 101101 § 127, dnr 2010:642/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Toms Nahlbom (MP)
Miljö- och byggnadsnämnden Personalavdelningen
Kommunsekreterare Assistent, E.P.
Kommunstyrelse-sekreterare It-avdelningen via C.S.
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Dnr 2013:4/11

Kf § 131

Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (MP)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Välja David Edman (MP) till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
till och med 2014.

Ärendebeskrivning
Toms Nahlbom (MP) har tidigare varit ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 130930 § 130, dnr 2013:137/11
Kf 101101 § 127, dnr 2010:642/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

David Edman (MP)
Miljö- och byggnadsnämnden Personalavdelningen
Kommunsekreterare Assistent, E.P.
Kommunstyrelse-sekreterare It-avdelningen via C.S.
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Dnr 2013:137/11

Kf § 132

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden – Madelene Enevoldsen (C)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja avsägelsen.

Ärendebeskrivning
Madelene Enevoldsen (C) avsäger sin plats som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 120604 § 137, dnr 2012:103/11
Kf 120423 § 90, dnr 2012:103/11
Kf 120312 § 54, dnr 2012:103/11
Kf 120312 § 53, dnr 2012:102/11
Kf 101101 § 127, dnr 2010:642/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Madelene Enevoldsen (C)
Miljö- och byggnadsnämnden Personalavdelningen
Kommunsekreterare Assistent, E.P.
Kommunstyrelse-sekreterare It-avdelningen via C.S.
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Dnr 2013:4/11

Kf § 133

Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (C)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Välja Per Karlsson (C) till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden till 
och med 2014.

Ärendebeskrivning
Madelene Enevoldsen (C) har tidigare varit ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 120930 § 132, dnr 2013:137/11
Kf 120604 § 137, dnr 2012:103/11
Kf 120423 § 90, dnr 2012:103/11
Kf 120312 § 54, dnr 2012:103/11
Kf 120312 § 53, dnr 2012:102/11
Kf 101101 § 127, dnr 2010:642/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Per Karlsson (C)
Miljö- och byggnadsnämnden Personalavdelningen
Kommunsekreterare Assistent, E.P.
Kommunstyrelse-sekreterare It-avdelningen via C.S.
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Dnr 2013:137/11

Kf § 134

Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Falu tingsrätt 
– Madelene Enevoldsen (C)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja avsägelsen.

Ärendebeskrivning
Madelene Enevoldsen (C) avsäger sin plats som nämndeman i Falu tingsrätt.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 121203 § 234, dnr 2012:103/11
Kf 121022 § 200, dnr 2012:103/11
Kf 120924 § 184, dnr 2012:103/11
Kf 120924 § 183, dnr 2012:102/11
Kf 101213 § 224, dnr 2010:655/11
Kf 101213 § 223, dnr 2010:654/11
Kf 101101 § 133, dnr 2010:642/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Madelene Enevoldsen (C)
Falu tingsrätt Personalavdelningen
Kommunsekreterare Assistent, E.P.
Kommunstyrelse-sekreterare It-avdelningen via C.S.
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Dnr 2013:4/11

Kf § 135

Val av nämndeman i Falu tingsrätt (C)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Välja Lovisa Målare (C) till nämndeman i Falu tingsrätt till och med 2014.

Ärendebeskrivning
Madelene Enevoldsen (C) har tidigare varit nämndeman i Falu tingsrätt.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 120930 § 134, dnr 2013:137/11
Kf 121203 § 234, dnr 2012:103/11
Kf 121022 § 200, dnr 2012:103/11
Kf 120924 § 184, dnr 2012:103/11
Kf 120924 § 183, dnr 2012:102/11
Kf 101213 § 224, dnr 2010:655/11
Kf 101213 § 223, dnr 2010:654/11
Kf 101101 § 133, dnr 2010:642/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Lovisa Målare (C)
Falu tingsrätt Personalavdelningen
Kommunsekreterare Assistent, E.P.
Kommunstyrelse-sekreterare It-avdelningen via C.S.
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Dnr, se rapportlista

Kf § 136

Rapporter

Kommunfullmäktiges beslut

1. Lägga rapporterna som en information till protokollet.

Ärendebeskrivning
Tio rapporter har inkommit:
1. Gagnefs Teknik AB protokoll, 2013-04-24
2. Ks 130618 § 176, Revisionsrapport ”Granskning av avtalstrohet” – yttrande, 

dnr 2013:165/05
3. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan protokoll, 2013-05-27
4. Räddningstjänsten Dala Mitt protokoll, 2013-06-05
5. Räddningstjänsten Dala Mitt protokoll, 2013-06-27
6. Ks 130903 § 206, Leva och bo-strategi, dnr 2012:763/04
7. Ks 130903 § 213, Granskningsrapport över bokslut per 2012-12-31 – svar, 

dnr 2013:154/04
8. Ks 130903 § 214, Revisionsrapport ”Styrning och uppföljning av 

personal- och arbetsgivarfrågor” – yttrande, dnr 2013:376/02
9. Ks 130903 § 216, Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av 

ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, 
ÄO, OF - Kvartal 1, 2013), dnr 2013:348/70

10. Ks 130903 § 217, Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, 
ÄO, OF - Kvartal 2, 2013), dnr 2013:348/70

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare



Omröstnings lista Bilaga 1 till komm unfullmäktiges protokoll 2013-09-30 

Omröstningar~1()2 13iö Q. ~ 
Ledamot N Tjänstgörande ersättare '§t återremiss d ~ 

Ja Nej Avstår Frånvaro Ja Nej Avstår Frånvaro 

Ann-Gret Olsson S X X� 

Sofia Jarl C X X� 

Fredrik Kvarnström S X X� 

Anders Ahlgren C X X� 

Stefan J Eriksson M X X� 

Alf Johansson S X X� 

Anki Enevoldsen C X X� 

Irene Homman S X X� 

Birgitta Ihlis M - Erik Bergman (M) X� 

Patrik Andersson S X X� 

Börje Nahlbom MP X X� I� 
Anders Bengtsson KO X X� 

Irene Jonasson C X X� 

Sven-Inge Persson S X X� 

Erik Warg C X _. X� 

Kjell Fahlgren SO X X� 
._--~. 

Fanny Brandström S - Ann-Kristin Norberg (S) X� 

Kerstin Stenquist C X X� 

Bengt-Ola Ryttar S X X� 

Birgitta Floresjö C X X� 

Christer Iversen FP X X� 

Cecilia Sundin S X X� 

Ari Vähäjylkkä M X X� 

Per-Arne Leck S X X� 

Maria Alfredsson MP X X� 

Curt Svärd C X X� 

Marianne Hjort KO X X� 

Christina Walles S X X� 

Jan Bergman C X X� 

Ingegerd Kull Hanses M X X� 

Anne-Christine Carlsson S X X� 

Kjell Andersson C X X� 

Fredrik Andersson C X X� 

Irma Rönnbäck M - X� 

Jaak Kerstell C X X� 

Totalsumma: 20 14 O 1� 

Ersättare, ej tjänstgörande 
Att uppgifterna är rätt återgivna intygas: 

Inger Lingeryd (M) Daniel Bethäuser (S) Göran Strandberg (FP) 
Djurås 2013-10-07 

Erik Bergman (M) Börje Lindvall (C) Emma Birgersson (KD) 

Anna Söderberg (M) Per Dahlqvist (C) Jari Paananen (KD) 

Kalle Hedlund (S) Martin Enevoldsen (C) Toms Nahibom {MP} 

Ann Målare {S} Anna Vacietls (C) Owe ThorsselI (MP) X� 

Ann-Kristin Norberg (S) Anna Fahlström (C) Vakant {SD} 

~ Ingvar Hagberg (S) X Göran Pers (C)� 

Elisabeth Zeniou (S) Marie Karlsson (FP) Fredrik Kvarnström (S)� 


