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Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.45

Beslutande
Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande

Anki Enevoldsen (C) Birgitta Ihlis (M)
Kerstin Stenquist (C) Anders Bengtsson (KD)
Fredrik Andersson (C) Irene Homman (S)
Jan Bergman (C) Ann-Gret Olsson (S)
Stefan J Eriksson (M) Patrik Andersson (S)
Alf Johansson (S) §§ 301-304, 306-312, 316, 318

Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP)
Birgitta Floresjö (C) tjänstgörande för Alf Johansson (S) §§ 305, 313-315,
317, 319-325

Övriga närvarande
Ersättare Birgitta Floresjö (C) §§ 301-304, 306-312, 316, 318

Kjell Andersson (C)

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef
Håkan Elfving, skolchef, §§ 301-312, 316-318
Liselott Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef, § 302
Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 311-312
Aina Gustavsson, sektionschef äldreomsorg, § 317
Thomas Groop, ekonom, § 317
Gunnar Linnros, personalchef, § 318
Helena Halvarsson, HR-handläggare, § 318

Övriga Thomas Karlsson, upphandlingschef vid UpphandlingsCenter § 316

Justering
Justerare Irene Homman (S)

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2013-12-23, kl. 10.00

Justerade paragrafer §§ 301-325

Underskrifter
Sekreterare _________________________

Anna-Lena Palmér

Ordförande _________________________
Sofia Jarl (C)

Justerare _________________________
Irene Homman (S)
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Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

Underskrift _________________________
Anita Johansson
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Dnr 2013:321/51

Ks § 301

Motion om att under skoltid inrätta en trafikvakt i Mockfjärd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion som Per- Arne Leck (S) lämnat till kommunfullmäktige, lyfts 
trafiksäkerheten upp för elever som korsar KM Mattssons på väg till 
Mockfjärdskolan.

Elever från Nyåkern måste korsa KM Matssons väg för att ta sig till skolan. 
Elever boende i Borgsheden, Högberget, Nordanholen och Högsveden kan 
ta sig till skolan utan att behöva korsa KM Matssons väg. De kan via 
Högsvevägen, och viadukten under riksväg 71 ta sig till skolan på ett säkert 
sätt.

KM Matssons väg är tidvis en mycket trafikerad väg. Ansvarig väghållare 
är Trafikverket. Kommunen har vid ett flertal tillfällen haft kontakt med 
Trafikverket och föreslagit ett antal olika trafiksäkerhetsåtgärder. 
Trafikverket har utlovat åtgärder, dock har inget skett.

Trafikvakter eller skolpoliser har tidigare funnits vid särskilt trafikerade 
platser. Dock kom dessa funktioner att dras in på grund av oklara mandat, 
och oklarheter kring trafikvaktens ansvar vid en eventuell händelse. Det är 
inte aktuellt att återinföra trafikvakter i kommunen. Kommunens ansvar är 
att trafikmiljön är av sådan art, att eleverna efter ålder och mognad kan ta 
sig till skolan skolan på ett trafiksäkert sätt.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131126 § 188.
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 130429 § 58.
Motion, 2013-04-12, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2013:495/86

Ks § 302

Motion om attraktivare vattentorn i Gagnefs kyrkby

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Återremittera ärendet till kulturutskottet.

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
Protokollsutdrag, Ku 131127 § 40.
Tjänsteutlåtande, kultur och fritid, 2013-11-13, två sidor.
Protokollsutdrag, Kf 130930 § 106.
Motion, 2013-06-09, två sidor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Sofia Jarl (C):  Återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslag om återremiss och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kulturutskottet
Kultur- och fritidschef
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Dnr 2012:311/60

Ks § 303

Vision och skolplan för Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa ”Vision för Gagnefs kommuns skolor 2013-2017”.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24 att tillsätta en beredningsgrupp 
bestående av Kerstin Stenqvist (C) ordförande, Stefan J Eriksson (M),
Marie Karlsson (FP), Patrik Andersson (S) och Fanny Brandström (S)
med uppdrag att ta fram förslag till skolplan för Gagnefs kommun.

Beredningsgruppen har efterstävat en dialog med medborgarna i 
framtagandet av skolplanen. Arbetsmaterial har funnits tillgängligt på 
kommunens hemsida samt på facebook för kommentarer och synpunkter. 
Den 30 januari 2013 hölls ett öppet möte där föräldraråd och elevråd var 
särskilt inbjudan. Där deltog cirka 15 föräldrarådsrepresentanter från 
kommunens förskolor och skolor och 2 elevrådsrepresentanter.

Beredningsgruppens arbete resulterade i ett förslag till Vision för Gagnefs 
kommuns skolor och redovisades i kommunfullmäktige i april 2013, ärendet 
remitterades därefter till kommunstyrelsen för remissförfarande. Visionen 
har varit ute på remiss under augusti – september 2013. Remissvar har 
inkommit från Handikapprådet, Pensionärsrådet och Centerpartiet. Samtliga 
har ställt sig positiva till Visionen, i två av remissyttrandena föreslås att 
visionen kompletteras med mål.

I den nya skollagen från 2011 finns inte längre kravet att i 
kommunfullmäktige upprätta en skolplan. Målen i skolan ska utgå från 
nationella mål och riktlinjer som riksdag och regering fastställt. Den nya 
skollagen tydliggör ansvarsfördelningen mellan huvudman och 
rektor/förskolechef. Rektor/förskolechef har ett tydligt uppdrag och har 
utvidgade befogenheter i den nya lagen.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 303 forts.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131126 § 189.
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, en sida.
Vision för Gagnefs kommuns skolor 2013-2017, tre sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Au 130820 § 142
Kf 130429 § 70
Kf 120924 § 173

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2013:654/04

Ks § 304

Avgifter hemsjukvård och hembesök för sommargäster från 
annan kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa avgifter för hemsjukvård och hembesök för sommargäster 
från annan kommun.

Hälso- och sjukvårdsinsatser
Om behov finns av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ska en lika 
bedömning göras för sommargäster som för Gagnefs kommuns invånare. 
Hembesök, enligt tröskelprincipen, ska erbjudas de personer som inte själva 
eller med hjälp av andra kan ta sig till öppenvårdsmottagningen.

Kommunens ansvar avser hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet på 
sjuksköterskenivå.

Har den enskilde inte hemtjänst utan endast hemsjukvårdsinsats från 
hemkommunen tas kontakt med vistelsekommunens hemsjukvård.

Om distriktssköterskorna i Gagnefs kommun bedömer att behov av hälso- 
och sjukvårdsinsatser finns och bör utföras i hemmet ska en skriftlig 
individuell vårdplan lämnas ifrån hälso- och sjukvårdsansvariga på hemorten.

Om hälso- och sjukvårdsinsatsen av sjuksköterska i Gagnefs kommun 
bedöms som egenvård ska ett bistånd på uppgifter skrivas av hemkommunen.

Inkontinenshjälpmedel
Inkontinenshjälpmedel förskrivs av distriktssköterska i hemkommunen. 
Leveransadress till vistelsekommunen.

Hjälpmedelshantering
Sommargästen rekommenderas i första hand ta med sina egna hjälpmedel från 
hemkommunen till vistelsekommunen. Om det inte går ska sommargästen kontakta 
Hjälpmedelscentralen i Borlänge. Hjälpmedelscentralen fakturerar sommargästen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131126 § 190.
Avgifter hemsjukvård och hembesök för sommargäster från annan kommun, en sida.
Tjänsteutlåtande, äldreomsorg, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr 2013:135/00

Ks § 305

Kommunchefens verksamhetsrapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchefens rapport från kommunstyrelsens verksamhet, 
innehållande:
• Äldreomsorgen
• Barn- och ungdomar
• Evenemang och aktiviteter
• Nyföretagande
• Värdegrunden
• Skolorganisationen
• Beyond skiing
• Bredbandsstrategin

Beslutsunderlag
Kommunchefens verksamhetsrapport, 2013-12-17, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Ledamöter + handling
Kommunstyrelse-sekreterare
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Ks § 306

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

Ks 120508 § 153 Attraktiv arbetsgivare
Kf 130429 § 58 Motion om att under skoltid inrätta en trafikvakt i 

Mockfjärd
Kf 130429 § 70 Redovisning från fullmäktigeberedning ”Vision och 

skolplan för Gagnefs kommun”
Ks 130618 § 175 Gagnefs kommun – aktuell ekonomisk månadsrapport 

inklusive årsprognos
Ks 130618 § 176 Revisionsrapport ”Granskning av avtalstrohet” – yttrande
Ks 130903 § 206 Leva och bo-strategi

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2013-12-10, en sida.
Ärendebalanslista för kommunstyrelsen, 2013-12-10, åtta sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare
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Dnr 2013:840/63

Ks § 307

Starta fristående förskola i Gagnefs kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja Scadume i Dalarna AB, org.nr. 556848-2664, att starta 
fristående förskola i Gagnefs kommun, under förutsättning att 
sökt bygglov beviljas.

Ärendebeskrivning
Från Scadume AB har det inkommit en ansökan om att starta en fristående 
förskola i Kyrkbyn. Scadume bedriver idag förskoleverksamhet i Torsång, 
Borlänge kommun. Förskolan ska inrymma cirka 20-25 barn och vara 
placerad i Stuggu. I ansökan finns det en beskrivning av förskolans inriktning 
och tänkta verksamhet. Utifrån kommunens riktlinjer för tillståndsprövning 
och godkännande av enskild förskola (Kf 2007-04-23, § 53) biläggs de 
tillstånd och handlingar som krävs för ett godkännande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131126 § 191.
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, en sida.
Ansökan om att starta fristående förskola i Gagnefs kommun, två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Scadume i Dalarna AB
Skolchef
Ekonomi
Kommunstyrelse-sekreterare
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Dnr 2013:877/61

Ks § 308

Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan 
för åtgärder utifrån egentillsyn vid Syrholns skola

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa handlingsplan för åtgärder utifrån egentillsyn vid 
Syrholns skola.

2. Se över miljön på toaletterna i Syrholns skola (tillägg till 
handlingsplanen).

3. Lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Biträdande skolchef, samt representanter ur kommunstyrelsen, besöker 
förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten. Under 
besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper, elevgrupper, 
föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en rapport och 
redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131126 § 192.
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, en sida.
Rapport från egentillsyn Syrholns skola, 2013-09-18, sju sidor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Bengtsson (KD): Tilläggsförslag om att se över miljön på toaletterna 
i Syrholns skola.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anders Bengtsson (KD) tilläggsförslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Anders Bengtsson (KD) tilläggsförslag.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef + rapport och handlingsplan
Berörd rektor
Kerstin Stenquist (C) 
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Dnr 2013:238/61

Ks § 309

Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för 
åtgärder utifrån egentillsyn vid Kyrkskolan

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 
egentillsyn vid Kyrkskolan.

2. Lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Biträdande skolchef, samt representanter ur kommunstyrelsen, besöker 
förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten. Under 
besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper, elevgrupper, 
föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en rapport och 
redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131126 § 193.
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, en sida.
Rapport från egentillsyn Kyrkskolan, 2013-10-16, åtta sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef + rapport och handlingsplan
Berörd rektor
Kerstin Stenquist (C) 
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Dnr 2013:563/65

Ks § 310

Gagnefs kommuns policy och handlingsplan mot alkohol och 
andra droger i skolan

Kommunstyrelsens beslut

1. Revidera rubriken på handlingsplanen så att det tydligt framgår att 
policyn omfattar eleverna i skolan. Rubriken blir då ”Policy och 
handlingsplan mot alkohol och andra droger för elever i Gagnefs 
kommuns skolor”.

2. Ge kommunchefen i uppdrag att vid nästa sammanträde delge 
kommunstyrelsen en rapport om det förebyggande arbetet i enlighet 
med handlingsplanen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde 2013-09-03 att fastställa 
”Gagnefs kommuns policy och handlingsplan mot alkohol och andra droger 
i skolan”. Vid förankringsarbetet visar det sig att det finns otydligheter i 
dokumentet huruvida det ska gälla för samtliga inom skolan det vill säga 
både elever och personal eller endast elever. Eftersom kommunstyrelsen inte 
fattat något beslut om tobaksfri arbetsplats för alla anställda i Gagnefs 
kommun är det viktigt att i dokumentet förtydliga att policyn gäller för 
eleverna i kommunen. I tobakslagen finns förbud om att röka på förskolor 
och skolor och skolans område. Lagen gäller för alla oavsett elever eller 
anställd personal. Personal har dock möjlighet att gå utanför skolans område 
för att röka.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131126 § 194.
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, en sida.
Policy och handlingsplan mot alkohol och andra droger för elever i 
Gagnefs kommuns skolor, 2013-11-13, två sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 130903 § 207

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Ks § 310 forts.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Bengtsson (KD): Ge kommunchefen i uppdrag att vid nästa 
sammanträde delge kommunstyrelsen en rapport om det förebyggande 
arbetet i enlighet med handlingsplanen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anders Bengtsson (KD) förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Anders Bengtsson (KD) förslag.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Skolchef
Bitr. skolchef + Policy och handlingsplan
Berörd rektor
Kerstin Stenquist (C) Kommunstyrelse-sekreterare
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Dnr 2013:307/04

Ks § 311

Granskning av Gagnefs kommuns delårsrapport 
per den 31 augusti 2013 – yttrande

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta yttrande över revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av 
delårsrapport per 2013-08-31”, samt översända till kommunrevisionen 
och kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
KPMG har av Gagnefs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
delårsrapporten per 2013-08-31 och har 2013-10-21 lämnat 
revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av delårsrapport per 2012-08-31” 
till kommunstyrelsen. Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens yttrande 
till lämnad rapport senast 2014-01-22.

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131126 § 195.
Yttrande över revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av delårsrapport 
per 2013-08-31”, två sidor.
Tjänsteutlåtande, ekonomi, två sidor.
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport, 
2013-10-21, 13 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige, rapport
Ekonomichef
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Dnr 2013:165/05

Ks § 312

Revisorernas synpunkter av kommunstyrelsens yttrande över 
revisionsrapport ”Granskning av avtalstrohet” – yttrande

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta yttrande över revisorernas synpunkter av kommunstyrelsens 
yttrande över revisionsrapport ”Granskning av avtalstrohet”, samt 
översända till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har inkommit med kompletterande frågor till 
kommunstyrelsen svar på revisionens rapport ”Gagnefs kommun – 
Avtalstrohet – Analysrapport”. Kommunrevisionen begär att 
kommunstyrelsens yttrar sig över frågorna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131126 § 196.
Ytterligare svar ”Granskning av avtalstrohet”, två sidor.
Angående kommunstyrelsens yttrande över granskningen av avtalstrohet, 
2013-10-14, fem sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Kf 130930 § 136
Ks 130618 § 176

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige, rapport
Ekonomichef
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Dnr 2013:810/04

Ks § 313

Verksamhetsbidrag för 2014 – Dalarnas Folkrörelsearkiv

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 8.100 kronor för år 2014 till Dalarnas 
Folkrörelsearkiv.

2. Bidraget betalas ut efter att Dalarnas Folkrörelsearkiv rekvirerat det. 
Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2014-11-30.

Ärendebeskrivning
Dalarnas Folkrörelsearkiv har inkommit med en ansökan om kommunalt 
bidrag på 8.100 kronor för verksamhetsåret 2014. Bidraget baserar sig på 
antalet inlämnade arkiv från kommunens föreningar.

Folkrörelsearkivet är ett av tre arkiv i det relativt nybildade Arkivcentrum i 
Dalarna, som förutom Dalarnas Folkrörelsearkiv består av Stora Kopparbergs 
historiska arkiv, Falu kommuns arkiv, samt ett näringslivsarkiv under 
uppbyggnad. Länsarkivet i Håksberg samverkar med de arkiv som finns i 
Arkivcentrum. Ändamålsenliga lokaler (bland annat forskarsal med bemannad 
expedition) har gjort arkiven mera tillgängliga och publika.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131126 § 197.
Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, en sida.
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2014, en sida.
Underlag för ansökan om bidrag från kommuner baserat på respektive 
kommuns andel av inlämnade föreningsarkiv, en sida.
Verksamhetsberättelse 2012 Dalarnas Folkrörelsearkiv, 17 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Dalarnas Folkrörelsearkiv
Kommunstyrelse-sekreterare
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Dnr 2013:838/80

Ks § 314

Verksamhetsbidrag för 2014
– Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja verksamhetsbidrag med 3.000 kronor för år 2014 till 
Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter.

2. Bidraget betalas ut efter att Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter 
rekvirerat det. Rekvisitionen ska vara inkommen senast 2014-11-30.

Ärendebeskrivning
Brottsofferjourens verksamhet omfattar Borlänge-Gagnef-Säters kommuner. 
Brottsofferjourens huvuduppgift är att ge medmänskligt stöd och hjälp, i 
olika former, till brottsoffer samt att även medverka till förebyggande 
åtgärder. Brottsofferjourens långsiktiga mål är att minska brottsligheten. 
Brottsofferjourens söker nu bidrag från Gagnefs kommun att användas till 
åtgärder inom jourens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131126 § 198.
Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret, en sida.
Ansökan om verksamhetsbidrag 2014, Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter, 
2013-10-30, två sidor.
Stadgar med minimikrav för förening i Brottsofferjourernas Riksförbund, 11 sidor.
Verksamhetsberättelse 2012 Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter, 18 sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Brottsofferjouren i Borlänge-Gagnef-Säter
Kommunstyrelse-sekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-12-17 19

Dnr 2013:817/04

Ks § 315

Verksamhetsbidrag Siljan-Japanstiftelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja Siljan-Japanstiftelsen medfinansiering till sin verksamhet med 
10.000 kronor per år för verksamhetsåren 2013 och 2014.

Ärendebeskrivning
Stiftelsen har bildats av Leksands kommun, Leksands sparbank,
Tomoku Hus AB, Gagnefs kommun, Leksandsdörren, Stiftelsen 
Hantverk&Utbildning.

Stiftelsens ändamål är att:
• främja ungdoms- och studerandeutbyte mellan Japan och Siljansregionen
• främja information och utbildning om levnadsförhållanden i Japan och 

Siljansregionen
• stödja idrottsligt och kulturellt utbyte mellan Japan och Siljansregionen
• stödja samverkan inom näringslivsområdet mellan Japan och 

Siljansregionen
• främja och utveckla förbindelserna mellan Japan och Siljansregionen

Bedömning
Utvärdering påvisar att hitintills har ansökningar från ungdom i 
Gagnefs kommun beviljats medel från stiftelsen för genomförande 
av verksamhet som överensstämmer med stiftelsens ändamål.

Bedömningen blir därför att det är positivt att stiftelsen finns och att 
kommunen kan vara med och stötta stiftelsen fortsatta arbete som genererar 
möjlighet för kommunens ungdomar att söka medel från stiftelsen.

Motivering till beslut
Då flera ungdomar från Gagnef har fått och får möjlighet att söka och få 
medel från stiftelsen motiverar detta till att kommunen fortsätter att stödja 
stiftelsens verksamhet.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-12-17 20

Ks § 315 forts.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Au 131022 § 178.
Tjänsteutlåtande, landsbygds- /näringslivsutveckling, en sida.
Årsredovisning för räkenskapsåret 2012, sju sidor.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 120612 § 207, dnr 2012:298/04

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Siljan-Japanstiftelsen
Kommunstyrelse-sekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-12-17 21

Dnr 2013:136/00

Ks § 316

Verksamhetsrapport från Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Upphandlingschef vid UpphandlingsCenter rapporterar från verksamheten.

Underlag
UpphandlingsCenter – vad har hänt hittills och var är vi idag?, tio sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-12-17 22

Dnr 2008:76/73

Ks § 317

Kostnad per brukare – 2012

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

2. Ge kommunchefen i uppdrag att göra en analys av de områden där 
Gagnefs kommun har höga kostnader per brukare och utifrån analysen 
presentera en handlingsplan.

Ärendebeskrivning
Gagnefs Kommun deltar i projekt KPB, kostnad per brukare där man
årligen följer upp KPB.

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för kostnadsberäkning av olika 
insatser inom äldre- och handikappomsorg. KPB bygger på avidentifierade 
individdata, vilket innebär att vård och service för olika typer av brukare 
kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Sofia Jarl (C):  Ge kommunchefen i uppdrag att göra en analys av de 
områden där Gagnefs kommun har höga kostnader per brukare och utifrån 
analysen presentera en handlingsplan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Sofia Jarl (C) förslag samt finner att 
kommunstyrelsen bifaller Sofia Jarl (C) förslag.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Äldreomsorgschef
Ekonom, T.G.
Kommunstyrelse-sekreterare
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-12-17 23

Dnr 2012:240/02

Ks § 318

Utvecklingsplan Attraktivare arbetsgivare 2013–2014 
– information

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Personalchefen och HR-handläggaren informerar om den tidplan/ 
utvecklingsplan för 2013 – 2014 som tagits fram i arbetet med att 
utveckla Gagnefs kommun till  en attraktivare arbetsgivare. 

Utvecklingsplanen innefattar följande områden:
-    Värdegrund
-    Ledarskap
-    Rekryteringspolicy och process
-    Utveckla former för arbetstid
-    Fungerande intranät och personalhandbok
-    Friskvård och företagsvård
-    Utvärdera samverkan och utveckla medarbetarskapet
-    Heltid en rättighet – Deltid en möjlighet

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Pu 131022 § 42.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Personalutskottet, för kännedom
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-12-17 24

Dnr 2013:807/70

Ks § 319

Upphäva beslut om förenklad handläggning

Kommunstyrelsens beslut

1. Upphäva socialnämndens beslut 2008-06-12 § 65 beslut tre, om 
förenklad handläggning, för att öka rättssäkerheten för den enskilde.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen rekommenderar alla Sveriges kommuner att använda sig av 
ÄBIC (äldres behov i centrum) vid all biståndshandläggning. Det betyder att 
äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte 
utifrån utbudet av existerande insatser. Användandet av modellen kommer 
inte att lagstiftas, däremot kommer socialstyrelsen att kräva att Sveriges 
kommuner använder ÄBIC när kommunerna lämnar in underlag till officiell 
statistik m.m. Modellen ger möjlighet till bättre data för officiell statistik 
och öppna jämförelser. Ur ett nationellt perspektiv blir inlämnade underlag 
entydiga, enhetliga och jämförbara vilket är en förutsättning för att få ett 
tillförlitligt statistiskt underlag. Flera kommuner arbetar redan efter denna 
modell och många i stort sett alla med några få undantag, förbereder sig 
inför detta.

Socialnämnden i Gagnefs kommun beslutade 2008-06-12 att införa så kallad 
förenklad biståndshandläggning när det gäller serviceinsatser för personer 
över 80 år. Beslutet innebär att alla personer som är 80 år eller äldre får 
insatsen städ, tvätt eller inköp oavsett behov. 20 personer har i dag beviljats 
hjälp med städ tvätt och inköp enligt förenklad handläggning. En förutsättning 
för att biståndshandläggarna i Gagnefs kommun ska kunna arbeta enligt ÄBIC 
är att den förenklade handläggningen avskaffas då man i dessa utredningar 
och beslut inte utgår från det faktiska behovet.

ÄBIC
För att stödja utvecklingen av ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, där ett 
nationellt fackspråk används har Socialstyrelsen tagit fram modellen Äldres behov 
i centrum. För verksamheterna innebär modellen att information om individen 
hanteras lika av alla aktörer, vilket minskar risken för missförstånd.

forts.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-12-17 25

Ks § 319 forts.

Både handläggare och utförare får stöd i att arbeta behovsinriktat och 
systematiskt. Verksamheterna får bättre underlag till personalplanering, 
verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling. Den statistik som man kan få 
ut av ÄBIC kan också vara ett bra underlag för samhällsplanering. Exempelvis 
kanske många personer på en viss by behöver hjälp vid promenader, när man 
tittar närmare på problemet visar det sig att det saknas trottoarer vilket gör att 
personer med gångsvårigheter måste ha ett mänskligt stöd för att ta sig ut.

Det övergripande målet är att äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån 
sina individuella behov. Det innebär att: 
• ansökan, utredning, planering och uppföljning ska hanteras likvärdigt 
• organisation och resursplanering i omsorgen kan utgå från individuella behov 
• det blir möjligt att följa och värdera resultat för individer 

För verksamheten kan modellen skapa nytta genom att: 
• vara en del i att utveckla en evidensbaserad praktik 
• ge möjlighet till uppföljning av verksamhetens arbete 

Nationellt innebär modellen möjlighet att utveckla den nationella statistiken 
och öppna jämförelser. 

Att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser gör äldreomsorgen 
mer likvärdig och rättssäker. Med äldres behov i centrum får också den äldre 
och hans eller hennes närstående ökade möjligheter att medverka i utredning, 
planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. I Äldres behov i 
centrum beskrivs varje individs behov utifrån den internationella 
klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). 

Motivering till beslut
För att stödja utvecklingen av ett mer behovsinriktat och systematiskt 
arbetssätt vid utredning och beslut som rör äldre personer bör förslaget att 
avskaffa förenklad handläggning antas.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Su 131028 § 103.
Tjänsteutlåtande, stöd och omsorg, två sidor.
Protokollsutdrag, Sn 080612 § 65.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Socialutskottet
Äldreomsorgschef
Stöd och omsorg
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-12-17 26

Dnr 2013:4/11

Ks § 320

Val av ersättare till fritids- och idrottsutskottet (S)

Kommunstyrelsens beslut

1. Välja Fredrik Kvarnström (S) till ersättare i fritids- och idrottsutskottet 
till och med 2014.

Ärendebeskrivning
Per-Arne Leck (S) har tidigare varit ersättare i fritids- och idrottsutskottet.

Tidigare beslut i ärendet
Ks 131119 § 291, dnr 2013:4/11
Ks 131119 § 290, dnr 2013:137/11
Ks 121002 § 278, dnr 2012:103/11
Ks 120612 § 215, dnr 2012:103/11
Ks 120508 § 158, dnr 2012:103/11
Ks 120327 § 108, dnr 2012:103/11
Ks 120214 § 61, dnr 2012:103/11
Ks 111213 § 416, dnr 2010:655/11
Ks 111108 § 387, dnr 2010:655/11
Ks 111108 § 386, dnr 2010:654/11
Ks 110215 § 6, dnr 2010:642/11
Ks 110104 § 5, dnr 2010:642/11

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Fredrik Kvarnström (S)
Fritids- och idrottsutskottet Personalavdelningen
Kommunsekreterare Assistent, E.P.
Kommunstyrelse-sekreterare Kommunikatör, C.S.
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-12-17 27

Dnr, se rapportlista

Ks § 321

Rapporter

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga rapporterna som en information till protokollet.

Ärendebeskrivning
Två rapporter har inkommit:
1. Gagnefs Teknik AB protokoll, 2013-11-04
2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan protokoll, 

2013-11-18

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2013-12-09, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-12-17 28

Ks § 322

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 131107-131204, nr 95-101, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-12-17 29

Ks § 323

Ordföranderapport

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsens ordförande rapporterar om
• Dala Vatten och Avfall AB, ägarråd
• Framtida underhåll - Västerdalsbanan
• Polisen – ny organisation
• Räddningstjänsten Dala Mitt

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-12-17 30

Ks § 324

Anmälan av utskottens protokoll

Kommunstyrelsens beslut

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

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2013-11-26, §§ 187-201
Personalutskottet 2013-11-26, §§ 47-57
Fritids- och idrottsutskottet 2013-11-26, §§ 41-47
Kulturutskottet 2013-11-27, §§ 40-47

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2013-12-17 31

Ks § 325

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän 
enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas 
till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva 
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla 
lämnad delegering.

Allmänkulturansvarig
12/2013, Bidrag till teaterarrangemang

Parkeringstillstånd
40-50/2013, Ansökan om parkeringstillstånd

Sektionschef Äldreomsorg
1/2013, Hemtjänstavgift

Ekonomiavdelningen
02-04/2013, lån kommuninvest AB

Enhetschef barn och ungdom
1/2013, Begäran om sekretessbelagd allmän handling

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunledningsavdelning, 2013-12-10, en sida.
Lista över delegationsbeslut, 2013-12-10, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare


