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Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-19.30

Beslutande
Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande

Fredrik Andersson (C) Ann-Gret Olsson (S)
Stefan J Eriksson (M) Patrik Andersson (S)
Irene Homman (S) Maria Alfredsson (MP)
Kerstin Stenquist (C) §§ 227-229, 232, 235-236, 239-241, 243-244, 257
Birgitta Ihlis (M) §§ 227-229, 231-232, 235-237, 239-241, 243-244, 257
Anders Bengtsson (KD) §§ 227-229, 232, 235-236, 239-241, 243-244, 257

Tjänstgörande ersättare Irene Jonasson (C) tjänstgörande för Anki Enevoldsen (C) 
Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) 
Sven-Inge Persson (S) tjänstgörande för Alf Johansson (S) 
Irma Rönnbäck (M) tjänstgörande för Kerstin Stenquist (C) §§ 231, 237
Christer Iversen (FP) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) §§ 224-226,
230-231, 233-234, 237-238, 242, 245-256
Irma Rönnbäck (M) tjänstgörande för Birgitta Ihlis (M) §§ 224-226, 230, 
233-234, 238, 242, 245-256

Övriga närvarande
Ersättare Christer Iversen (FP) §§ 227-229, 232, 235-236, 239-241, 234-244, 257

Birgitta Floresjö (C) §§ 227-228, 240-241
Irma Rönnbäck (M) §§ 227-229, 232, 235-236, 239-241, 243-244, 257
Jonas Wittink (MP) §§ 229, 232, 235-236, 239-241, 243-244, 257

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef
Håkan Elfving, skolchef
Erika Hellman, samhällsbyggnadschef
Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 227-228, 240
Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, §§ 227-228
Ove Persson, miljö- och byggförvaltningen, §§ 229, 232, 244
Liselott Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef, §§ 231, 238, 245
Eva Nordström, allmänkulturansvarig, §§ 231, 238
Ulla Immler, föreningskonsulent, § 237
Mats Fogelström, fastighetschef, §§ 239-241
Aina Gustavsson, sektionschef äldreomsorg, § 240
Malin Lindén Ohlsson, sektionschef Stöd och omsorg, § 243
Tomas Nylén, integrationssamordnare, § 243

Förtroendevalda Jaak Kerstell (C), kommunfullmäktiges ordförande, del av § 243
Pär Sixtensson (M), vice ordförande Gagnefsbostäder AB, § 243

Övriga Peter Berglund, Falun-Borlänge regionen AB, § 235
Leif Andersson, Räddningschef RDM, § 236
Gunnar Johansson, konsult, Projektledarbyrån AB, § 243
Kjell Andersson, Dala Energi, § 257
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Justering
Justerare Irene Homman (S)

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2013-10-24, kl. 9.00

Justerade paragrafer §§ 224-257

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 2013-10-15

Datum för anslags uppsättande 2013-10-24 Datum då anslaget tas ned 2013-11-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

Underskrift _________________________
Anna-Lena Palmér
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Dnr 2013:373/13

Ks § 224

Motion om att driva verksamheten ”ensamkommande flyktingbarn” 
i egen regi

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Motion inkom från Anders Bengtsson (KD) 2013-04-26. 
Kristdemokraternas förslag var att säga upp avtalet med Attendo AB 
och driva verksamheten för ensamkommande barn i egen regi.
Det skulle uppnå samordningsvinster.

Motivering till beslut
Beslut har fattats att driva verksamheten i egen regi i enlighet med 
motionens mening så motionen anses vara bifallen.

Verksamheten ensamkommande barn och ungdom
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.

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.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 224 forts.

En privat utförare måste ansöka om tillstånd 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 vi eftersträvas kommer att göras innan rekrytering.  

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

Avtalet är förlängt till och med 2014-08-14. Då Gagnefs kommun tar över 
verksamheten i egen regi. Beslut har fattas i kommunstyrelsen att driva 
verksamheten i egen regi (Ks 130903 § 211).

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131001 § 146.
Tjänsteutlåtande, stöd och omsorg, två sidor.
Protokollsutdrag, Kf 130429 § 60.
Motion, 2013-04-26, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:622/44

Ks § 225

Motion om att kommunens förskolor miljödiplomeras

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås med hänvisning till att miljöarbetet i förskolan bedrivs 
utifrån Gagnefs kommuns miljöprogram.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår miljöpartiet genom 
Börje Nahlbom (MP) att kommunens förskolor miljödiplomeras.

Göteborgs stad miljöförvaltning har utarbetat ett program för 
miljöcertifiering av all kommunal verksamhet. Programmet är baserat 
på Svensk miljöbas och ISO certifierat. Varje stadsdel i Göteborg kan 
besluta om införandet av miljödiplomering.

Det finns särskilda processledare och samordnare som enbart arbetar med 
att genomföra miljödiplomering i stadsdelen. All personal ska genomgå 
en utbildning på cirka en halvdag. Efter beslut om att en verksamhet har 
miljödiplomerats så följer miljöförvaltningen upp, genom tillsyn och 
revision, att verksamheten följer de kriterier som gäller. 

Certifieringen är inte kopplad till förskolans pedagogiska arbete, som 
exempelvis Grön Flagg. Ett första steg i certifieringen är att kartlägga 
verksamhetens arbetsprocesser för att se vad som kan förbättras och 
utvecklas utifrån programmet.

Göteborg har avsatt särskilda resurser för att genomföra en 
miljödiplomering i all kommunal verksamhet. Om ett liknande arbete 
ska genomföras i Gagnef krävs det att det tillförs resurs, för att kunna 
organisera ett så omfattande arbete som en miljödiplomering innebär. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131001 § 147.
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 120924 § 156.
Motion, 2012-09-12, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:415/10

Ks § 226

Motion om nyinrättande av en kulturnämnd och en fritidsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Frågan om inrättande av nya nämnder hänskjuts till beslut om den 
politiska organisationen inför nästa mandatperiod.

2. Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Centerpartiet har, genom Anki Enevoldsen (C), föreslagit en utredning som 
visar de verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av 
inrättandet av en kulturnämnd och en fritidsnämnd.

2008 infördes en ny politisk organisation i Gagnefs kommun, där alla 
verksamheter, utom miljö- och byggnadsnämnden, samlades under 
kommunstyrelsen. Tre nya utskott; social-, kultur- och fritidsutskottet 
inrättades under kommunstyrelsen.

För att ingå i ett utskott krävs att man sitter i kommunstyrelsen. Detta 
innebär ett begränsat antal personer som kan väljas in i ett utskott. 
Ytterligare nämnder skulle möjliggöra för flera människor att åta sig ett 
politiskt uppdrag, utan att ingå i kommunstyrelsen som första uppdrag.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har beretts tillfälle att yttra sig i 
ärendet.

Kulturutskottet ser fördelar i ärendehanteringen med en nämnd. Denna skulle 
då kunna bli snabbare då nämnden skulle ha möjlighet att fatta beslut i vissa 
ärenden. Utskottet ser fördelar med en gemensam kultur- och fritidsnämnd, 
då många frågor i de olika utskotten är av likartad karaktär. En gemensam 
nämnd skulle också innebära en effektivare nämndsadministration.

Fritidsutskottet har ställt sig bakom motionen utan motivering.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 226 forts.

Bedömning
Kostnaderna för en nämnd varierar beroende på antal ledamöter och antal 
sammanträden under ett år. Miljö- och byggnadsnämnden, som består av 
sju ledamöter och har åtta sammanträden per år, kan här tjäna som ett 
exempel. Kostnaden för miljö- och byggnadsnämnden uppgick 2012 till 
168 tkr i arvoden och sociala avgifter. Kostnaderna för fritids- respektive 
kulturutskottet uppgick 2012 till sammanlagt 51 tkr. Förutom kostnaderna 
för arvoden med mera tillkommer kostnaden för nämndsadministrationen; 
kallelse, föredragningslistor, ärendehantering och protokoll. 
Administrationen kring en nämnd bedöms vara mer omfattande än för ett 
utskott, vilket innebär att resurser för nämndsadministrationen måste 
tillföras. Omfattningen är svår att uppskatta i dagsläget.

För att arbetet i en nämnd eller ett utskott ska vara meningsfullt bör det 
finnas ett antal ärenden som nämnden/utskottet har att hantera.

Utifrån den kostnad och administration som varje nämnd eller utskott 
innebär bör en bedömning och ett avvägande ske om kostnaden är 
försvarbar utifrån det antal ärenden som nämnden/utskottet har att hantera. 
En utvärdering av hur organisationen med bara kommunstyrelsen och 
miljö- och byggnadsnämnden har fungerat bör också göras innan nämnder 
återinrättas.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131001 § 148.
Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, två sidor.
Protokollsutdrag, Kf 120604 § 126.
Motion, 2012-06-04, en sida.

Tidigare beslut i ärendet
Fiu 121023 § 27
Ku 120919 § 20

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2013:307/04

Ks § 227

Delårsbokslut per 2013-08-31 samt helårsprognos för 
Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att godkänna delårsbokslut per 2013-08-31.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att lägga prognos per 2013-08-31 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun lämnar en delårsrapport per 2013-08-31. Rapporten 
omfattar åtta månader.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat för perioden på +16 mnkr. 
Det är ett sämre resultat än samma tidpunkt i fjol (+24,9 mnkr).   

Verksamhetens kostnader är 3,7 mnkr högre en budget (18,3 mnkr högre än 
2012-08). Verksamhetens intäkter 14,7 mnkr högre än budget (1,1 mnkr högre 
än 2012-08). Huvudorsaken till skillnaden mot förra året är att kommunen 
2013 valt att budgetera utan statliga driftbidrag med därtill hörande kostnader. 
Detta förklarar 11,7 mnkr av intäktsdifferensen.  Ytterligare 3,8 miljoner 
kronor rör sig om högre utfall för taxor och avgifter än budgeterat.  

Nettokostnader 10,7 mnkr lägre än budget (18,4 mnkr högre än 2012-08).

Skatteintäkterna och utjämning visar på ett bättre resultat med +0,7 mnkr 
högre än budget (9,5 mnkr lägre än 2012-08).

Prognosen för året visar på ett positivt resultat på 16,3 mnkr, vilket är 10,6 mnkr 
bättre än budget. Merparten av överskottet (+11,7) återfinns i Finansförvaltningen. 
Största delen genereras av AFA återbetalningen (9,5 mnkr). Därutöver 
prognostiseras lägre pensionskostnader än budgeterat. (1,5 mnkr). 

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 227 forts.

Prognosen för kommunens verksamheter visar en negativ avvikelse jämfört 
med budget på -1,6 mnkr. Huvuddelen av detta orsakas av äldreomsorgen och 
skolsektionen. Prognosen för verksamheterna har förbättrats med 1,8 mnkr 
sedan maj.

Fram till delårsbokslutet har kommunen investerat 16,9 mnkr. 
Investeringsprognosen visar på ett utfall för året på 35,6 mnkr, det är 0,7 mnkr 
lägre än budgeterat.

Gagnefsbostäder AB (helägt) redovisar per 2013-08-30 ett positivt resultat 
för perioden på +600 tkr och prognostiserar ett underskott på -322 tkr. 
Gagnefs Teknik AB (helägt) redovisar ett resultat på +1,2 mnkr för 
perioden, medan prognosen visar på ett resultat på -1,0 mnkr.
Dala Vatten och Avfall AB (ägarandel 25%) redovisar ett resultat på -225 tkr 
för årets åtta första månader. Prognosen för helåret är +/- 0, vilket är lika 
med budgeterat resultat.  

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131001 § 149.
Gagnefs kommun, Delårsrapport och Prognos 2013-08-30, version 1.0, 
2013-10-15, 31 sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130618 § 175
Ks 130521 § 138
Au 130423 § 103
Ks 130409 § 92

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2013:622/04

Ks § 228

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 459 412 tkr kronor år 2014 enligt följande:
Anslag (tkr) Budget 2014
Kommunstyrelsen 454 581
Miljö- och byggnadsnämnden 2 612
Kommunfullmäktige 2 219
Summa anslag 459 412

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



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 11

Ks § 228 forts.

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 1 421 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, Au 131001 § 165.
Verksamhet och budget 2014-2016, version 0.95, 2013-10-01, 25 sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 130930 § 102, minoritetsåterremiss

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 228 forts.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Gret Olsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag 2, 4, 6, 7 och 8.
Avslag till förslag 1 och ändring av förslag 3. Fastställa anslaget till 462 012 tkr 
för år 2014, där kommunstyrelsen ram ändras till 457 181 tkr.
Skolsektionen tillförs 1 400 tkr och kravet på generell kostnadsminskning 
blir därmed 1 156 tkr.
Äldreomsorgen tillförs 1 200 tkr och kravet på generell kostnadsminskning 
tas alltså bort.
Av de avsatta 2 000 tkr i utvecklingsmedel anslås 500 tkr till musik- och 
dansskolan samt 79 tkr till kultur- och fritidssektionen. Därmed återstår 
1 421 tkr för utvecklingsändamål.
Avslag till förslag 5 då det budgeterade överskottet efter förändringen blir 
7 845 tkr vilket motsvarar 1,72% av skatte- och utjämningsintäkterna.
För beslut inom kommunstyrelsen yrkas att 200 tkr avsätt som ett 
garantibelopp för musik- och dansskolan. Om beloppet tas i anspråk ska det 
finansieras ur utvecklingsmedel.
Maria Alfredsson (MP): Bifall till Ann-Gret Olsson (S) förslag.
Sofia Jarl (C): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Ann-Gret Olsson (S) 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller allmänna utskottets förslag.
Den som röstar nej bifaller Ann-Gret Olsson (S) förslag.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 228 forts.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med sju ja-röster, fem nej-röster, en avstår. 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår

Anki Enevoldsen C – Irene Jonasson (C) 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 – Sven-Inge Persson (S) X

Ann-Gret Olsson S X X

Patrik Andersson S X X

Maria Alfredsson MP X X

Sofia Jarl C X X

Totalsumma:  7 5 1

Reservation
Mot beslut reserverar sig Irene Homman (S), Ann-Gret Olsson (S),
Patrik Andersson (S), Sven-Inge Persson (S) och Maria Alfredsson (MP)
till förmån för eget förslag.

Bilaga
Socialdemokraterna lägger följande förslag till Verksamhet och Budget 
2014-2016, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012:476/21

Ks § 229

Detaljplan för Skogen 4:19 m.fl. (f.d. Kommunförrådet), 
Gagnefs kommun, Dalarna

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anta detaljplan för Skogen 4:19 m.fl. (f.d. Kommunförrådet), 
Gagnefs kommun, Dalarna.

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är, att tillskapa lägenheter i flerbostadshus i ett 
centralt läge i Djurås tätort.

Fastigheten Skogen 4:19 är bebyggd med förrådsbyggnader och carportar 
och används som kommunförråd med tillhörande verksamheter.

Enligt gällande detaljplan, fastställd 1993-12-17, får fastigheten bebyggas 
med bostäder i en våning med högst 15 lägenheter. 
Användningsbestämmelsen anger också, att fastigheten fick nyttjas för 
förråd och upplag under högst 10 år efter det, att planen vunnit laga kraft. 
För att möjliggöra platsens nyttjande för kommunförråd efter 
genomförandetidens slut förlängdes tiden, genom planändring, att gälla 
till sommaren 2007. Därefter har tillfälligt bygglov givits i två omgångar. 
Det senaste varade till 2011-12-31 och har således upphört att gälla.

Ärendets beredning
Förslag till detaljplan för Skogen 4:19 m.fl. (f.d. kommunförrådet) var 
utsänt för samråd under tiden 2012-07-04--2012-08-29. De synpunkter, 
som inkom under samrådstiden, redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget har varit utställt under tiden 2013-02-04--2013-03-04. De 
synpunkter som inkom, föranledde inte någon ändring av planförslaget.

Detaljplanen är därmed klar för antagande.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 15

Ks § 229 forts.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Mbn 130904 § 59.
Protokollsutdrag, Mbn 130612 § 43.
Utlåtande, hur planarbetet bedrivits, 2013-05-14, tre sidor.
Planbeskrivning, antagandehandling, sex sidor.
Genomförandebeskrivning, antagandehandling, två sidor.
Plankarta, en sida.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130219 § 51
Mbn 121212 § 128, dnr P 2006-0007/21
Ks 120904 § 246
Mbn 120613 § 58, dnr P 2006-0007/21

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 16

Dnr 2013:722/10

Ks § 230

Visit Södra Dalarna - Aktieägaravtal och bolagsordning samt 
plan för nyemission

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ägarkretsen i Visit Södra Dalarna AB utökas med Vansbro kommun 
och föreslagen nyemission godkänns. 

2. Godkänna bolagsordning för Visit Södra Dalarna AB.

3. Godkänna aktieägaravtal för Visit Södra Dalarna AB.

Bakgrund
Med anledning av att Vansbro kommun önskar bli en del av Visit Södra 
Dalarna AB fordras ändringar i befintligt aktieägaravtal och bolagsordning. 
Föreslagna ändringar förutsätter godkännande av respektive kommuns 
fullmäktige.

Visit Södra Dalarna AB avser att innan den 31 december 2013 kalla till extra 
bolagsstämma. Dagordningen kommer innefatta beslutsförslag om att 
genomföra en riktad nyemission till Vansbro kommun och till Samverkan 
Visit Södra Dalarna Ekonomisk Förening (”Föreningen”). Förslaget innebär 
att Visit Södra Dalarna AB emitterar 65 aktier till Vansbro kommun och
80 aktier till Föreningen. Idag äger Föreningen 410 aktier och kommunerna 
65 vardera. Aktierna emitteras till kvotvärde vilket innebär 1 000 kronor per 
aktie. Bolagets aktiekapital ökas härigenom med 145 000 kronor och uppgår 
sålunda efter emissionen till 945 000 kronor. 

Efter genomförd emission kommer Föreningen äga 51,85 % av Visit Södra 
Dalarna AB och kommunerna tillsammans 48,15 %. Idag äger Föreningen 
51,25 % och kommunerna 48,75 %.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131001 § 158.
Bolagsordning för Visit Södra Dalarna AB, fyra sidor.
Aktieägaravtal för Visit Södra Dalarna AB, sju sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 17

Dnr  2013:417/80

Ks § 231

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Anta ”Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun”.

Ärendebeskrivning
De nuvarande kulturbidragsreglerna har varit oförändrade under lång tid 
och behöver ses över för att bättre tillgodose de ideella kulturföreningarnas 
behov, förbättra den administrativa processen, samt göra bidragsreglerna 
tydligare och synligare för kommuninvånarna. Efter att förslaget till nya 
bidragsregler gått på remiss hos kommunens kulturföreningar föreslogs 
några förändringar utefter remissinstansernas yttranden.

Ärendets beredning
Remiss skickades till 31 föreningar i början av juni. När remisstiden gick ut 
den 9 augusti hade fyra svar har inkommit. Över lag verkar föreningarna 
nöjda med översynen och förslaget till nya bidragsregler. Den största 
invändningen har varit mot arrangemangsbidragets ansökningsdatum den
1 november för kommande kalenderår. Man menar att det är svårt att veta 
vad man kommer att arrangera under sommar- och höstsäsongen så pass 
tidigt. En förändring föreslås därför till 31 mars med utbetalning under våren. 
Denna förändring medför även att aktuella årsmöteshandlingar kan bifogas 
ansökan. För projektbidraget flyttas datumen till 31 mars för perioden
1 maj – 31 oktober och 30 september för perioden 1 november – 30 april. 
Mindre redaktionella justeringar har gjorts för att bättre tydliggöra reglerna.

Finansiering 
Inom befintlig ram.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Ku 130918 § 32.
Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun, fem sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ku 130529 § 22, Ku 120919 § 24, Kf 061204 § 182, dnr 2006:282/80,
Kf 030327 § 36, dnr 2003:32/805
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 18

Dnr 2013:328/42

Ks § 232

Miljöbokslut 2012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa miljöbokslut 2012.

Ärendebeskrivning
En del av kommunens miljöarbete är att följa upp antagna miljömål.
Detta görs genom det årliga miljöbokslutet. Bokslutet följer upp 
resultatmålen i kommunens miljöprogram. Bokslutet är en sammanställning 
av de uppgifter som lämnats av berörda förvaltningar och avdelningar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131001 § 151.
Miljöbokslut 2012, 13 sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Au 130423 § 86

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 19

Dnr 2013:135/00

Ks § 233

Kommunchefens verksamhetsrapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 
innehållande:
• Träffa Dalarna
• Attraktiva arbetsgivare
• Ständiga förbättringar
• Visit Södra Dalarna
• Beyond skiing
• Hälsovecka

Beslutsunderlag
Kommunchefens verksamhetsrapport, 2013-10-14, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 20

Ks § 234

Kommunstyrelsens ärendebalanslista

Kommunstyrelsens beslut

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

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

Datum / § Ärenderubrik

Kf 120604 § 126 Motion om nyinrättande av en kulturnämnd och en 
fritidsnämnd

Kf 120924 § 156 Motion om att kommunens förskolor miljödiplomeras
Kf 130429 § 60 Motion om att driva verksamheten ”ensamkommande 

flyktingbarn” i egen regi

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2013-10-09, en sida.
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2013-10-09, nio sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 21

Dnr 2013:136/00

Ks § 235

Verksamhetsrapport från Falun Borlänge-regionen AB

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB, 13 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Falun Borlänge-regionen AB, för kännedom



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 22

Dnr 2013:136/00

Ks § 236

Verksamhetsrapport från Räddningstjänsten Dala Mitt

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förbundschefen rapporterar från verksamheten om bland annat 
organisationen, sotning, skola och beredskapssamordning.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Räddningstjänsten Dala Mitt, för kännedom



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 23

Dnr 2013:136/00

Ks § 237

Verksamhetsrapport från fritid- och idrottsutskottet

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Mål för verksamhet under fritids- och idrottsutskottet:

1. Att ge förutsättningar för en meningsfull fritid för kommunens invånare
Folkhälsomål 9. (mer fysisk aktivitet under fritiden, i skolan och aktiviteter 
för funktionshindrade på deras egna villkor)

Åtgärder hittills i år:
1. Aktiviteter under fritid, barn och ungdom – Föreningsbesök för 

tecknande av driftbidrag har gjorts med 14 av 20 anläggningar.
2. Samverkan föreningar – skola.  I samarbetet mellan 

orienteringsklubben och skolan har orienteringsdagar för åk 3 och 6 
genomförts under maj. Niornas betygsorientering blir i höst. Dala-Floda 
IF har under våren genomfört ett projekt i Syrholns skola med pingis 
direkt efter skoldagen.

3. Aktiviteter för funktionsnedsatta – Två aktivitetsblad för 
funktionsnedsatta har sammanställts hittills i år.

2. Stabila föreningar som arbetar med planering och uppföljning
Åtgärder hittills i år:
• Utformningen av bidragsreglerna gör att föreningar måste planera. 

Verksamhetsbidraget bygger på planering/uppföljning och vid möten med 
respektive förening ställs frågor om planering inom ett och tre år gällande 
anläggningen.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 24

Ks § 237 forts.

Aktuellt:
• Flera fritidsanläggningar är i behov av upprustning. Engagerade 

funktionärer och ledare får ofta dra ett mycket tungt lass, då det är svårt 
att hitta tillräckligt med folk som kan dela på det ideella arbetet. Gagnefs 
system med föreningsägda och -drivna anläggningar blir sårbart om det 
ideella engagemanget minskar.

• Kort muntlig rapport om några föreningar som sätter Gagnef på kartan:
Mockfjärd Motorklubb
Gagnefs Ridklubb
Gagnef-Floda Brukshundklubb
Friluftsfrämjandet

• Större bidrag i år där kommunens bidrag möjliggjort bidrag från 
Riksidrottsförbundet (Mockfjärds Atletklubb och Floda Forsfarare)

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Fritid- och idrottsutskottet, för kännedom



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 25

Dnr 2013:136/00

Ks § 238

Verksamhetsrapport från kulturutskottet

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapport från kulturutskottets verksamhet, innehållande:
• Nyckeltal
• Organisation
• Allmänkulturverksamheten
• Musei- och utställningsverksamhet
• Biblioteket

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, Kulturutskottet, november 2012 – oktober 2013, tre sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kulturutskottet, för kännedom + handling



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 26

Dnr 2013:715/25

Ks § 239

Försäljning av del av fastigheten Rista 8:11 (Mobergska)

Kommunstyrelsens beslut

1. Sälja del av fastigheten Rista 8:11 (Mobergska) i första hand till 
golfklubben.

Ärendebeskrivning
Den delen av fastigheten Rista 8:11 som är lämplig att sälja är det område 
som idag används som golfbana inklusive de byggnader som används som 
maskinhall och personalutrymme av golfbanans personal. Dessa byggnader 
har inte kommunen användning för i sin verksamhet i nuläget och kommer 
med största sannolikhet inte ha det i framtiden heller eftersom det ligger 
inne på golfbanans område och därmed blir svårt att använda till annan 
verksamhet så länge golfbanan är i drift. Att hyra ut lokalerna till 
golfklubben skulle innebära stora underhållskostnader för kommunen 
eftersom avloppet är utdömt och därmed inte får användas. Dessutom finns 
det stora underhållsbehov på den byggnad som idag används som 
personalutrymme. Det område som är lämpligt att försälja behöver 
avstyckas från stamfastigheten. Uppvärmningskostnaden betalas idag av 
golfklubben.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131001 § 152.
Tjänsteutlåtande och karta, samhällsbyggnad, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnad
Ekonomiavdelning
Kommunstyrelse-sekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 27

Dnr 2013:716/25

Ks § 240

Försäljning av fastigheten Skogen 11:28 (Kyrkvillan)

Kommunstyrelsens beslut

1. Sälja fastigheten Skogen 11:28 (Kyrkvillan).

Ärendebeskrivning
Kyrkvillan, Skogen 11:28, används idag av två olika verksamheter inom 
kommunen. Den ena verksamheten kommer att flytta till nya lokaler under 
hösten. Anhörigstödet blir då ensam kvar i lokalen och kostnaden för 
lokalen bedöms då vara för hög för den verksamheten. 

Sektionschef Aina Gustavsson redogjorde för de planer som, i och med 
nybyggnationen av demensboende, finns för den personal som har sin 
utgångspunkt från lokalen idag. Fram till dess kommer tillfälliga lokaler att 
erbjudas. Träffarna för anhörigvårdare får efter försäljning anordnas i andra 
lämpliga lokaler. 

Fastigheten ligger längs med E16 och är i detaljplan utlagd som 
centrumanläggning vilket ger stora variationer i vad den kan användas till. 
Uppvärmningen sker med fjärrvärme och kostnaden är cirka 29 900 kronor 
per år. Fastigheten är upprustad på utsidan men har stora upprustningsbehov 
inuti.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131001 § 153.
Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnad
Ekonomiavdelning
Äldreomsorg



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 28

Dnr 2013:717/25

Ks § 241

Försäljning av fastigheten Skogen 21:1 (Kommunals byggnad)

Kommunstyrelsens beslut

1. Sälja fastigheten Skogen 21:1 (Kommunals byggnad).

Ärendebeskrivning
Werns fastigheten eller också kallad kommunals byggnad, Skogen 21:1, är 
en äldre fastighet med underhållsbehov som kan avyttras om nuvarande 
hyresgäster får andra lokaler. Dess läge längs med riksvägen borde göra det 
attraktivt för köpare som vill hyra ut kontorslokaler eller vill ha en mindre 
industriverksamhet. Uppvärmning sker idag med värmepump vilket ger låga 
uppvärmningskostnader.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131001 § 154.
Tjänsteutlåtande, samhällsbyggnad, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnad
Ekonomiavdelning



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 29

Dnr 2013:718/28

Ks § 242

Förvaltning av Gagnefsbostäder AB:s och Gagnefs kommuns 
fastigheter

Kommunstyrelsens beslut

1. Ge kommunchefen i uppdrag att utreda hur förvaltningen av 
Gagnefbostäder AB:s och Gagnefs kommuns fastigheter kan 
effektiviseras. 

2. Kostnaderna för eventuella utredningskostnader belastar 
kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel.

Ärendebeskrivning
Gagnefsbostäders AB:s styrelse har uttryckt önskemål om en 
översyn/utredning av hur förvaltningen av kommunens och 
Gagnefsbostäders fastighetsbestånd kan effektiviseras. 

Beslutsunderlag
Protokolllsutdrag, Au 131001 § 155.
Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunchef
Gagnefsbostäder AB
Samhällsbyggnad
Ekonomiavdelning Kommunstyrelse-sekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 30

Dnr 2013:629/13

Ks § 243

Lokalisering av verksamheten ”Ensamkommande barn och 
ungdomar” i egen regi - överläggningsärende

Kommunstyrelsens beslut

1. Återföra ärendet till kommunstyrelsens beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att bedriva verksamheten ”Ensamkommande 
barn och ungdomar” i egen regi. Alternativa förslag på lokalisering av 
verksamheten presenterades.

Beslutsunderlag
Projektledarbyrån, Boende för ensamkommande flyktingbarn, Gagnefs kommun 
inklusive bilagor, tio sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130903 § 211

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beredning
Stöd och omsorg
Samhällsbyggnad



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 31

Dnr 2013:720/10

Ks § 244

Samverkan med Leksands kommun, gemensam miljö- och 
byggförvaltning

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I uppdraget ingår inte att utreda den politiska organisationen utan enbart 
förvaltningsorganisationerna. Målsättningen har varit en gemensam 
förvaltning med säte i Leksand och ett lokalkontor i Gagnef.

Gagnefs miljö- och byggnadsnämnd har sedan länge sökt en samarbetspartner 
för att kunna få en stabil organisation. Ett försök med Borlänge och Säter 
misslyckades 2004. Med Leksand fördes förhandlingar om sammanslagning 
2006. Bägge dessa försök till sammanslagning hade även med den politiska 
organisationen. De olika organisationsstrukturerna på förvaltningsnivå var en
bidragande orsak till att försöken till stabilisering av organisationen 
misslyckades. Men de utredningar som genomfördes både 2004 och 2006 visade 
att en sammanslagning av förvaltningarna skulle vara möjliga och till fördel.

Ärendets beredning
Verksamhetsledarna Ove Persson och Åke Sjöberg har fått i uppdrag av 
kommunalråden i respektive kommun att utreda möjligheterna till en samman-
slagning mellan kommunerna inom miljö, plan och byggverksamheterna. En
första muntlig rapportering framfördes till kommunalråden och kommuncheferna
den 25 juni 2013. Leksand har tagit ett principbeslut i kommunstyrelsen att 
fortsätta utredningen om ett samgående. Kommunstyrelsen i Gagnef har fått en 
information om sammanslagningen den 3 september 2013. Kommunalråden 
och kommuncheferna träffades den 5 september 2013.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131001 § 159.
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, en sida.
Utredning, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 32

 Dnr 2012:90/87

Ks § 245

Ottilia Adelborgmuseets framtid

Kommunstyrelsens beslut

1. Driva Ottilia Adelborgmuseet i enlighet med förslaget.

2. Ge kommunchefen i uppdrag att  teckna avtal med Stiftelsen Gagnefs 
minnesstuga.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens beredning 2013-06-20 uppdrogs åt kultur- och 
fritidssektionen att sammankalla till ett samrådsmöte kring Ottilia 
Adelborgmuseets framtida drift och organisation. Detta möte hölls 2013-08-20 
och kallade var Stiftelsen Gagnefs minnesstuga, Ottilia Adelborgs vänförening, 
kulturutskottets ordinarie ledamöter samt fastighetschefen. Kultur- och 
fritidssektionen var sammankallande. Vid mötet diskuterades innehållet i ett 
kommande avtal gällande driften av Ottilia Adelborgmuseet samt en modell för 
framtida styrning av verksamheten.
Ett förslag skickades sedan till alla mötesdeltagare, med möjlighet att 
inkomma med synpunkter. Dessa har beaktats och presenterats tillsammans 
med förslaget på kommunstyrelsens beredning, 2013-09-17.

Beslutsunderlag
Förslag till underlag för överenskommelse angående Ottilia Adelborgmuseet, 
2013-08-29, tre sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ku 130417 § 13
Ks 130219 § 39
Ks 120508 § 154
Ku 120418 § 10

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Gret Olsson (S): Bifall till kulturutskottets förslag.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kultur och fritid
Kommunchef
Kommunstyrelse-sekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 33

Dnr 2013:617/00

Ks § 246

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa ”Delegationsordning för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde förutom skolsektionen, Gagnefs kommun”.

2. Delegationsordningen årligen ses över.

Ärendebeskrivning
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering 
finns i Kommunallagen (6 kap). Beslut med stöd av delegation är juridiskt 
sett ett kommunstyrelsebeslut och jämställs med ett beslut som 
kommunstyrelsen själv har fattat.

Det är viktigt att skilja på vad som är ett beslut i kommunalrättslig mening 
och vad som är att betrakta som verkställighet, det vill säga vad som ingår i 
en anställds dagliga arbetsuppgifter även om det innebär att beslut fattas.

I vissa fall har även verkställighet angetts i delegationsordningen för att 
tydliggöra uppgiftsfördelningen.

Beslutsnivå, ersättare för delegat
Delegationsordningen är uppbyggd på det sättet att delegat anges i 
”Delegatkolumnen”. I första hand ska beslut fattas av den angivna 
delegaten. Vid tveksamhet ska samråd med närmaste chef alltid ske. 
Vid förfall för delegaten medges att närmast överordnad chef får fatta 
beslutet istället. Om delegaten eller närmast överordnad chef inte anser 
sig kunna fatta beslutet ska beslutet hänskjutas till kommunstyrelsen.

Vidaredelegering
Kommunstyrelsen ger genom antagande av denna delegationsordning 
kommunchefen rätt att med stöd av Kommunallagen 6 kap 37 § 
vidaredelegera till annan anställd i kommunen.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 34

Ks § 246 forts.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131001 § 156.
Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, en sida.
Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde förutom 
skolsektionen Gagnefs kommun, 36 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

IT/Informationsansvarig + digital handling
Ledningsgruppen
Kommunstyrelse-sekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 35

Dnr 2013:721/10

Ks § 247

Plan för ungdomsinflytande läsåret 2013 - 2014

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta handlingsplan för ungdomsinflytande 2013 - 2014.

2. Aktiviteter finansieras med kommunens utvecklingsmedel.

Ärendebeskrivning
Under våren 2013 genomförde kommunen ett ungdomsforum där ett antal 
frågeställningar framkom (se beslutsunderlag). Ett av kommunens prioriterade 
mål är att utveckla delaktighet och inflytande bland barn och unga. 
Handlingsplanen ger förslag på olika aktiviteter under läsåret 2013-2014.

1. Skolchef och folkhälsoplanerare besöker kommunens elevråd under första 
halvan av oktober 2013 för avstämning av de punkter som kom upp vid 
vårens ungdomsforum, samt för planering av kommande forum.

2. Under vecka 42 alt. 43 erbjuds kommunens elevråd, åk 7-9 (ca 30 elever) 
grundläggande elevrådsutbildning i regi av Sveriges elevråd (SVEA). 
Kostnad för utbildningen är 9500 SEK, under förutsättning att elevråden 
blir medlemmar i SVEA (medlemskap är kostnadsfritt).

3. Politikerna i Osby kommun har fört kontinuerlig dialog med kommunens 
ungdomar via sms-panel (http://www.osby.se/kommun-politik/medborgarprojekt/). 
Till sms-panelen har en fråga per vecka ställts, varvid resultatet sedan redovisats 
tillbaka till deltagarna, på web och i lokalpress.
Under höstterminen föreslås att Gagnefs politiker klassvis besöker kommunens 
skolor från årskurs 6-9 i syfte att träffa elever på deras egen arena, 
marknadsföra sms-projekt enligt Osby, samt värva deltagare till panelen. 
Tillsammans med elevråden identifieras sedan temaområden, kring vilka 
frågeställningarna formuleras. Förslagsvis kan 2012 års LUPP-undersökning 
fungera som underlag till ovanstående identifikation.
Folkhälsoplaneraren samordnar panelen.

4. Ungdomsforum planeras till onsdagen den 29 januari 2014.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 36

Ks § 247 forts.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131001 § 157.
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, en sida.
UF 20130419 - anteckningar och kommentarer, fem sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Folkhälsoplanerare
Kommunstyrelse-sekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 37

Dnr 2013:636/00

Ks § 248

Sektion Stöd och omsorg - styrdokument

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna och anta ”Styrdokument för Individ- och familjeomsorgen 
Gagnefs kommun”.

Ärendebeskrivning
Ett styrdokument av riktlinjer och rutiner för arbete och handläggning inom
individ- och familjeomsorgens verksamheter har sammanställts.

Styrdokumentet består av fyra delar:
• Riktlinjer för försörjningsstöd i Gagnefs kommun
• Riktlinjer för arbete med missbruk i Gagnefs kommun
• Riktlinjer för utredning och handläggning barn och unga i Gagnefs kommun
• Riktlinjer och plan för Familjehemsvården i Gagnefs kommun

Syfte
Dokumentets syfte är att på ett överskådligt och lättförståeligt sätt beskriva 
det arbete som bedrivs inom Individ- och familjeomsorgen i Gagnefs 
kommun. I dokumentet ingår såväl beskrivning av den lagstiftning som styr 
arbetet, som rutiner för den praktiska handläggningen. Dokumentet ska kunna 
användas som introduktion till nyanställda, praktikanter, med flera men även 
som information till politiker och andra tjänstemän inom organisationen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Su 130902 § 71.
Riktlinjer för försörjningsstöd i Gagnefs kommun, Styrdokument IFO, 
2013-09-02, tio sidor.
Riktlinjer, rutiner och handläggning enligt socialtjänstlagen i arbetet med 
missbruk i Gagnefs Kommun, Styrdokument IFO, 2013-09-02, tolv sidor.
Riktlinjer för utredning och handläggning barn och unga i Gagnefs 
kommun, Styrdokument, 2013-09-02, 15 sidor.
Riktlinjer och plan för Familjehemsvården i Gagnefs kommun, 
Styrdokument IFO, 2013-09-02, nio sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Stöd och omsorg
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 38

Ks § 249

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2014

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa kommunstyrelsens sammanträdestider för 2014 
enligt följande:
18 februari
8 april

13 maj
17 juni
16 september
14 oktober
18 november
9 december

2. Mötestiden är klockan 13.00.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131001 § 160.
Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2013-07-23, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ledamöter och ersättare, kommunstyrelsen
Kommunchef
Sektions- och förvaltningschefer
Kommunstyrelse-sekreterare Arkivarie
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 39

Dnr 2013:51/00

Ks § 250

Information om barnomsorgsbehov, äldreomsorg och 
demensboende

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Antal placeringar Gagnefs kommun 2013 per månad, 2013-09-30, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef
Skolassistent, C.L.
Sektionschef Hemtjänst/SÄBO
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 40

Ks § 251

Ohälsotalet

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Antalet sjukdomsdagar bland de tillsvidareanställda uppgick i juli månad till 
3,3  %  och i augusti till 4,0 % vilket är en ökning med 0,2 procentenheter i 
både juli och  augusti jämförande med juli och augusti 2012. 

Sjukfrånvaron i procent per juli månad                                     
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5,2 % 3,9 % 3,2 % 3,1 % 2,6 % 3,2 % 3,3 %

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 41

Dnr, se rapportlista

Ks § 252

Rapporter

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporterna som en information till protokollet.

Ärendebeskrivning
Två rapporter har inkommit:
1. UpphandlingsCenter, Aktuella händelser juli-augusti 2013
2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan protokoll, 2013-09-23

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2013-10-07, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 42

Ks § 253

Information enligt särskild sammanställning

Kommunstyrelsens beslut

1. Ta ärendet som en information till protokollet.

Ärendebeskrivning
En förteckning har upprättats över dokument som inkommit till 
kommunstyrelsens förvaltning som ska anmälas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Information 130821-131002, nr 81-86, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 43

Ks § 254

Ordföranderapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om
• Förskolan ScaDuMe
• Samverkansorgan för vissa hjälpmedelsfrågor med gemensam nämnd
• Upphandlingsnämnd - försäkringar
• Nytt datum, 2013-11-11, för ks-dag inom skolans verksamhetsområde

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 44

Ks § 255

Anmälan av utskottens protokoll

Kommunstyrelsens beslut

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

Beslutsunderlag
Kulturutskottet 2013-09-18, §§ 32-39
Allmänna utskottet 2013-10-01, §§ 145-165
Personalutskottet 2013-10-01, §§ 35-41

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 45

Ks § 256

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.

Parkeringstillstånd
28-31/2013 Ansökan om parkeringstillstånd

Förvaltningsassistent, skolsektionen
24-53/2013 Stöd till inackordering

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, 2013-10-09, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-10-15 46

Ks § 257

Information från Dala Energi AB

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kjell Andersson, Dala Energi, informerar från verksamheten.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Socialdemokraterna lägger följande förslag till Verksamhet och 
Budget 2014 - 2016. 

Kommunstyrelsen är beredande organ inför kommunfullmäktige. 
Inom kommunstyrelsen ligger Skolsektionen, Äldreomsorgssektionen, 
Stöd- och omsorgssektionen, Kultur- och fritidssektionen och 
Samhällsbyggnadssektionen. Dessutom ligger stabama Kommunled
ningskontoret, Ekonomiavdelningen och Personalavdelningen inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
Kommunstyrelsens förslag till Verksamhet och Budget 2014 - 2016 
omfattar även Miljö- och byggnadsnämnd samt Kommunfullmäktige. 

Vad gäller kommunstyrelsens budgetförslag i åtta punkter, yrkar vi 
bifall till punktema 2, 4, 6, 7 och 8 i kommunstyrelsens förslag. 

Vad gäller punkt 1 yrkar vi avslag och lägger nytt förslag till anslag och 
ekonomiska ramar för budget 2014 vad avser driftbudget för kommun
styrelsen. 

Vad gäller punkten 3 föreslår vi att ramen och anslagen för budget 
år 2014 fastställs till 462 012 tkr enligt följande 

Anslag (tkr) 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige 

Innebärande: 

För Skolsektionen: 

Budget 2014 
457181 

2612 
2219 

Vi föreslår att kravet om generell kostnadsminskning ändras 
från 2 556 tkr till 1 156 tkr. (- 1 400 tkr) 

Äldreomsorgssektom: 
Kravet på generell kostnadsminsknirig 1 200 tkr tas bort. 

Vårt budgeterade resultat för 2014 uppgår därmed till 7 875 tkr eller 
1,72 % överskott, varför vi yrkar avslag på punkt 5. 

Utvecklingsmedel 
För 2014 fö~slås att 2 mkr avsätts i kommunstyrelsens driftbudget för 
utvecklingsändamål. Av dessa medel anslås 500 tkr till Musik- och 
dansskolan samt 79 tkr till Kultur- och fritidssektom. 
Aterstår 1 421 tkr för utvecklingsändamål. 

I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 



Vi föreslår dessutom att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att i kommunstyrelsens budget avsätta 200 tkr som ett garantibelopp 
för Musik- och dansskolan. Om detta belopp behöver ianspråIdas. 
får det finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel. (1 421 tkr) 

~&c 
trene Homman Alf Johansson 

!l~.qtt1 O~ 
Ann-Gret Olsson 

\~ 'J .u.5:::...)~_ 1"'1 v...-.. c.. tf~ 

Patrik Andersson 
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Socialdemokraterna lägger följande förslag till Verksamhet och 
Budget 2014 - 2016. 

Kommunstyrelsen är beredande organ inför kommunfullmäktige.
 
Inom kommunstyrelsen ligger Skolsektionen, Äldreomsorgssektionen,
 
Stöd- och omsorgssektionen, Kultur-och fritidssektionen och
 
Samhällsbyggnadssektionen. Dessutom ligger staberna Kommunled

ningskontoret, Ekonomiavdelningen och Personalavdelningen inom
 
kommunstyrelsens verksamhetsområde.
 
Kommunstyrelsens förslag till Verksamhet och Budget 2014 - 2016
 
omfattar även Miljö- och byggnadsnämnd samt Kommunfullmäktige.
 

Vad gäller kommunstyrelsens budgetförslag i åtta punkter, yrkar vi
 
bifall till punkterna 2,4,6,7 och 8 i kommunstyrelsens förslag.
 

Vad gäller punkt 1 yrkar vi avslag och lägger nytt förslag till anslag och
 
ekonomiska ramar för budget 2014 vad avser driftbudget för kommun

styrelsen.
 

Vad gäller punkten 3 föreslår vi att ramen och anslagen för budget
 
år 2014 fastställs till 462 012 tkr enligt följande 

Anslag (tkr) 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige 

Budget 2014 
457 181 

2612 
2219 

Innebärande: 

För Skolsektionen: 
Vi föreslår att kravet om generell kostnadsminskning ändras
 
från 2 556 tkr till 1 156 tkr. (- 1 400 tkr)
 

Äldreomsorgssektorn:
 
Kravet på generell kostnadsminskning 1 200 tkr tas bort.
 

Vårt budgeterade resultat för 2014 uppgår därmed till 7 875 tkr eller
 
1,72 % överskott, varför vi yrkar avslag på punkt 5.
 

Utvecklingsmedel
 
För 2014 föreslås att 2 mkr avsätts i kommunstyrelsens driftbudget för
 
utvecklingsändamål. Av dessa medel anslås 500 tkr till Musik- och
 
dansskolan samt 79 tkr till Kultur- och fritidssektorn.
 
Aterstår 1 421 tkr för utvecklingsändamål.
 

I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
 



Vi föreslår dessutom att kommunstyrelsen för egen del beslutar� 
att i kommunstyrelsens budget avsätta 200 tkr som ett garantibelopp� 
för Musik- och dansskolan. Om detta belopp behöver ianspråktas.� 
får det finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel. (1 421 tkr� 

rk~&'A 
Irene Homman Alf Johansson 

,-<...1-:::>-''---- - flyry> ,CfJt1 O~ '7.., .: L 
Ann-Gret Olsson Patrik Andersson 


	131015_ks_protokoll_§§_224_257
	131015_ks_protokoll_§_228_bilaga.pdf
	12_skogen_4_19_detaljplan_utlatande.pdf
	UTLÅTANDE
	HUR PLANARBETET BEDRIVITS

	Synpunkter
	Statliga myndigheter
	Kommunala nämnder, styrelser, förvaltningar mm
	Övriga yttranden
	STÄLLNINGSTAGANDE
	NAMNLISTA
	MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013-05-14



	0004



